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Det räcker inte med att laga broläggningen över livsfloden, så att folk inte 

ramlar eller hoppar i vattnet. Man måste också lära dem att simma.  

Antonovsky (1998 sid.7) 
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Förord:  

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla elever och lärare på gymnasieskolan som deltagit i vår 

studie. Med er hjälp har vi fått en inblick hur det kan se ut med ett hälsofrämjande arbete i 

skolan. Vi vill även tacka våra handledare Steffan Lind och Inger Karlefors för det stöd och 

hjälp vi fått under arbetes gång.  Slutligen hoppas vi med vårt arbete att vi väckt tankar och 

funderingar kring hur man kan vidareutveckla det hälsofrämjande arbetet.  

 

Piteå, Maj 2007 

 

Therese Sundquist och Maria Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Abstrakt 

 

Uppsatsen hade som syfte att beskriva hur elevers hälsomedvetenhet ser ut för de elever som 

går en hälsoprofileringsinriktning. I studien har vi använt oss av intervjuer, en kvalitativ 

metod. För att uppnå vårt syfte, har vi vänt oss till ett antal individer för att få svar på våra 

frågor. Resultaten av studien visar att medvetenheten varierar mellan eleverna, mycket 

beroende på deras förkunskaper och intressen. Det vi kom fram till i vår undersökning var att 

de flesta elevernas hälsomedvetenhet handlade om kost och motion. Lärarnas hälsolektioner 

såg olika ut till form och engagemang vilket innebär att eleverna får med sig olika kunskaper. 

Det eleverna framfört är att kunskaperna de fått av lärarna stämmer i hög grad överens med 

deras uppfattning om vad hälsa är. 
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Inledning 

Att äta rätt, röra på sig och må bra inombords är en förutsättning för att hålla fast vid en god 

hälsa. I dagens svenska samhälle kommer alltfler larmrapporter om att många av dagens 

ungdomar är på väg mot ohälsa. Eftersom vi i vår kommande yrkesprofession kommer att 

möta dessa elever är det av stor vikt att ha kunskap hur man kan arbeta i ett förebyggande 

syfte. Därför tyckte vi att det var intressant när en gymnasieskola efterlyste någon som ville 

skriva ett arbete om deras hälsoprofilering. Vi ville få en bild om det verkligen går att påverka 

gymnasieelever som redan har hunnit bygga upp olika attityder till omvärlden. Budskap som 

att det är farligt eller skadligt för hälsan kan säkert verka alltför avlägset när man är ung och 

ibland svårt att ta till sig. Vi hoppas att studien kan inspirera oss till att integrera hälsa i olika 

ämnesområden inför vår kommande profession. 

  

 

Syfte  

Syftet med vårt examensarbete är att ge en beskrivning av hur hälsomedvetenhet ser ut hos 

gymnasieelever som går sista året med en hälsoprofileringsinriktning. För att kunna besvara 

syftet kommer vi att utgå ifrån nedanstående frågeställningar: 

 

• Vad får elever för kunskaper om hälsa av lärarna i deras undervisning inom 

hälsoprofileringen? 

•  Hur ser elevernas uppfattning ut på begreppet hälsa? 

• Hur förmedlar lärarna hälsomedvetenheten till eleverna? 

 

 

Bakgrund 

Människans hälsa visar på den miljö och samhället som vi lever i. De 150 år som gått i 

Sverige har visat på stora förändringar som har skett i en rasande takt. Från 

jordbrukarsamhälle till industrialiseringen till kunskapssamhället idag som kantas av 

teknologi är det inte konstigt att det påverkar människans hälsa och välbefinnande med alla 

nya förändringar. I början av industrisamhället uppkomst bodde många trångt och hade enbart 

tillgång till dåligt vatten och näringsfattig mat. De som kom från rikare hem hade därför bättre 

hälsa när de hade bättre resurser (Pellmer & Wramner, 2002). Idag är det andra 
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förutsättningar som påverkar människans hälsa. Tillgången till familj eller vänner som finns 

till hands och bryr sig i vardagen, tillit till en själv och till samhället runtomkring har en 

avgörande effekt för ens hälsa (Torbiörnsson, 1998) 

 

 

Definition av hälsa   

Att definiera hälsa på ett sätt är enligt Håkansson (1997) omöjligt. Känslan av en god hälsa 

ser väldigt olika ut. Hälsa har inte bara att göra med den fysiska förhållningen för en person 

utan även hur den upplever och reagerar på verkligheten. Brugge, Glantz & Sandell (1999) 

säger även att hälsa har olika betydelser för oss alla individer. Nationalencyklopedin (2007) 

beskriver ordet hälsa: ”Hälsa är ett positivt tillstånd och inbegriper hela individen i 

förhållande till hans/hennes situation. Ett tillstånd av välbefinnande och fullgoda 

kroppsfunktioner hos människan samtidigt som de personliga behoven uppfattas som 

tillfredställa.”   

 

Medin & Alexanderson (2000) skriver om världshälsoorganisationen WHO som 1948 ansåg 

att hälsa är ett tillstånd av fysiskt psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av 

sjukdom och svaghet. Uttalandet var revolutionerande för sin tid när man tittade på psykiskt, 

fysiskt och socialt välbefinnande. Synen har dock i efterhand utvecklats. Ewles och Simnett 

(2005) tycker att begreppet hälsa betyder olika beroende vem man pratar med. Människan har 

olika syn på hälsan och tar den för givet. För de flesta kan det enbart menas med att man får 

vara frisk från förkylningar och svårare sjukdomar. De framför att hälsodefinitionen bygger 

oftast på folkets sociokulturella situation. Man har olika uppfattningar beroende på livet man 

lever.  

 

Människan får sin egen uppfattning om hälsa av kunskaper, värderingar, förväntningar och 

erfarenheter. Inom sjukvården är man mer objektiv som frihet från medicinskt definierade 

sjukdomstillstånd eller funktionshinder. Det finns skillnader mellan amatörer och 

sjukvårdspersonalens uppfattningar om vad som är sjukdom är, orsak och åtgärd. 

Antonovskys (1998) definition och syn på hälsa är att han ser till det friska istället för det 

sjuka. Hans grundläggande uppfattningen är hur vi människor kan ha en hälsa trots all kaos 

och stress som alltid är närvarande för oss. Han ser på människan som en helhet och talar om 

en känsla av sammanhang, KASAM. Detta innefattar begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Hälsa och sjukdom utesluter inte varandra utan ska ses som en obruten följd. 
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Hälsotillstånd idag 

Vid en internationell jämförelse (SOU, 1998:43) visar det att Sverige är ett land med låg andel 

rökare, narkotikamissbrukare och har en låg alkoholkonsumtion.. Oroande tecken finns dock 

att denna positiva utveckling kan komma att brytas på vissa områden, främst när det gäller 

den mentala hälsan och människors levnadsvanor, där Sverige har nått de högsta nivåerna i 

Europa. I Socialstyrelsens folkhälsorapport (2001) framgår det att psykisk ohälsa är det näst 

största folkhälsoproblemet i Sverige och det största för människan från ett till fyrtiofyra år. 

Bremberg (2004) skriver att utvecklingen av psykiska besvär har ökat oroväckande snabbt 

från 1990 talet i landet till idag. Problem som ängslan, oro, ångest och sömnbesvär har 

drabbat många i Sveriges befolkning. Ett annat stort folkhälsoproblem är övervikt och framför 

allt fetma som är ett snabbt ökande hälsoproblem i Sverige och övriga västvärlden. Redan 

1997 slog WHO fast att övervikt och fetma är ett växande globalt problem och år 2002 finns 

fler än hälften av dem som klassificeras med fetma i utvecklingsländer (Statens 

Folkhälsoinstitutet, 2004) 

 

 

Ungas hälsa 

Barns och ungdomars hälsa har förvärrats. Man har kommit fram till att den psykiska och 

fysiska ohälsan som har drastiskt försämrats. Många utredningar visar att huvudvärk, magont 

och stress plågar dagens ungdomar. Socialstyrelsens utredning visar att övervikt hos 

artonåringar har ökat från sju procent till arton procent på trettio år. Under samma period har 

ungdomar med fetma ökat från en till fyra procent. Att komma bort från ohälsan är en 

avgörande betydelse för framtiden då åldersdiabetes och hjärt- och kärlsjukdomar ofta uppstår 

vid en tidig övervikt. Att vara vid en god hälsa är en förutsättning för en positiv lärande miljö. 

Ungdomars hälsa är en framtidsfråga, därav behöver ungdomars hälsomedvetenhet stärkas.  

 

Det kommer att få konsekvenser i framtiden om inte kraftfulla åtgärder sätts in för att avvärja 

en katastrof för folkhälsan (Motion 2001/02:Ub8). Socialstyrelsens lägesrapport (2005) visar 

att de flesta av vuxnas hälsoproblem grundas i barn- och ungdomsåren och att samhället 

måste satsa mycket mer på barn och ungdomar för att förebygga framtida hälsoproblem. 
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Annika Engström (2007) skriver i Svenska dagbladet om hur ungdomarna mår idag jämfört 

med tonåringarna på 1980 talet. Jämförandena bygger på fakta som Svenska dagbladet ställt 

samman från flera rapporter.  

 

• Fyra gånger fler självmordsförsök. 

• Nästan tre gånger fler känner ängslan, oro och ångest. 

• Fler är trötta för jämnan, nära tre gånger fler har besvär med sömnen.• Dubbelt så många 

är överviktiga och feta. 

• Fler gör abort. Mer än dubbelt så många sexuellt överförda klamydiainfektioner upptäcks 

idag." (Svenska dagbladet, 29 april 2007) 

 

Medvetenhet om hälsa 

Om man slår upp ordet medvetenhet i nationalencyklopedin (2007) får man definitionen: 

”Medvetenhet är kunskap om och förståelse av ett objekt”. 

Philipson & Uddenberg (1989) anser att i dagens samhälle märker vi en allt större 

uppståndelse runt ämnena kost och träning. Det är tydligt och klart att intresset för den 

personliga sundheten och medvetenheten om hälsa är här för att stanna. Men samtidigt tror de 

att den nya kunskapen kommer att resultera i form av ändrad kost och motionsvanor hos 

folket. Kanske också en förändrad syn på det mentala välbefinnandet hos allt fler i samhället, i 

alla fall om det framvuxna intresset tas om hand på rätt sätt av myndigheter och institutioner, 

som har till uppgift att bevaka svenska folkets hälsa. Samtidigt säger Larsson & Redelius 

(2004) att människan idag är medveten om vad som skapar ohälsa men skaffar sig ändå en 

mer passiv livsstil trots alla kunskaper. 

 

Hur skapas medvetenhet? 

Reflektion medför ökad medvetenhet om de egna handlingarna, skriver Alexandersson i sin 

artikel i Madsén. (1994). Om man både skall öka och fördjupa förståelsen kring sina 

handlingar behövs regelbundet återkommande tillfällen för reflektion. Inom psykologin och 

filosofin innebär reflektion att medvetandet riktar sig mot jaget. Människan blir medveten om 

sin handling först när den framträder för henne, när den uppfattas av sinnena, bearbetas i 

tankarna och blir därmed länk mellan tidigare och framtida kunskaper. Erfarenheter som 

begrundas förvandlas till kunskaper. När människan ser en anknytning mellan orsak och 

effekt frambringas förutsättningar för att kunna handla mer klarsynt.  
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Han skriver vidare om att reflektionen kan ske på fyra olika nivåer. En grundläggande 

reflektionsnivå, där handlandet sker på rutin utan att man tänker på det. På den andra 

reflektionsnivån kan läraren formulera en uppgift där han har ett bestämt mål hur den ska 

utveckla elevernas kunskaper, och här är reflektionen begränsad till frågor. Eleven sätter ord 

på sina tidigare erfarenheter, utvärdera sina gärningar och berättar om sina upplevelser. När 

man har kommit till den tredje reflektionsnivån sker reflektionen mera organiserat och styrt, 

både om individens egna och andras erfarenheter. Avsikten är att förbättra den teoretiska 

förståelsen och värdera de dagliga handlingarna. På den sista och fjärde reflektionsnivån 

uppmärksammar man vad man reflekterar över och hur man reflekterar över sitt arbete. Man 

vill komma fram till ett självreflekterande tillvägagångssätt för att få veta hur kunskap 

fungerar i praktiken och hur den kan används för att få en förståelse av de egna handlingarna. 

För att ge en ökad medvetenhet och ett fördjupat lärande hos eleverna menar han att all 

skolpersonal måste kompetensutvecklas och att arbetsstyrkan ser den långsiktiga betydelsen 

av detta. 

 

Det är detta som lärarna på gymnasieskolan med en hälsoprofilering försöker jobba för. 

Lärarna strävar efter att få eleverna att leva ett ”hälsosamt liv”, dissonans uppstår när eleverna 

visar på det motsatta. Lärarna jobbar mycket inom motion och kost för att de ser att eleverna 

visar på en brist på förståelse och kunskap inom dessa områden. Lärarna vill ge dem en större 

insikt för att komma fram till en förändring, undgå dissonansen. Men detta går inte alltid att 

göra, att ändra individers vanor, som Festinger (1962) tydligt påpekar i sin teori.  

Bohlin, Sundberg och Davidsson i (Numan, 2004) menar att skolan är en viktig del för elevers 

framtida hälsovanor. Att ta till sig ett nytt sätt att leva tar oftast flera år. Därför är det av stor 

vikt att börja i tid med att förändra attityder, medvetenheten, där har lärarna i skolan har en 

viktig roll.   

 

Den israeliske professorn Festinger (1962) anser att det ibland går att påverka människans 

medvetenhet. Festingers dissonansteori går ut på att vi människor känner harmoni om det 

råder balans mellan de kunskaper, tankar och värderingar vi har. Om en elev röker, snusar och 

dricker och samtidigt är medveten att det är ohälsosamt råder det motsättning. Författaren 

menar att människan oftast själv känner till när handling och attityd inte stämmer. Då blir det 

oenighet, dissonans och man vill istället förena dessa två element. Genom att förändra 

attityden eller beteendet genom att handla på ett annat sätt tas konflikten bort. Attityden blir 
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oupphörlig med handlingen och den inre konflikten avslutas.  

 

Bohlin, Sundberg och Davidsson i Numans rapport (2004) menar att skolan är en viktig del 

för elevers framtida hälsovanor. Att ta till sig ett nytt sätt att leva tar oftast flera år. Därför är 

det av stor vikt att börja i tid med att förändra attityder, medvetenheten, där har lärarna i 

skolan har en viktig roll.   

 

Vad säger läroplanen? 

I och med skolans jobb med hälsoprofileringen tar de ansvar för elevernas förutsättningar för 

god hälsa i framtiden som Lpf 94 nämner i deras uppnående mål. Läroplanen (Lpf94) ger 

skolan stor frihet att utforma sin lokala verksamhet och förespråkar hälsofrämjande arbete. 

Skolverkets syfte är att alla skolor bör arbeta för en lärande miljö, där alla elever ska känna 

trygghet och må bra.  

 

”Det är skolans ansvar att varje elev som slutför utbildning på gymnasieskolans nationella 

och specialutformade program dessutom har kunskaper om förutsättningarna för en god 

hälsa” (Mål att uppnå Lpf 94 sid. 11)  

 

”Gymnasieskolan skall med den obligatoriska skolan som grund fördjupa och utveckla 

elevernas kunskaper som förberedelse för vuxen livet som samhällsmedborgare och ansvariga 

för sina egna liv” (Lpf 94 sid. 7) 

 

 

Hälsofrämjande skola 

Under 1980 talet förde WHO fram förslaget om hälsofrämjande skolor, som har som syfte att 

föra fram en helhetssyn på hälsa och elever. Då var man medveten om problematiken att 

påverka beteenden med endast undervisande metoder i klassrummen. WHO menar att en 

hälsofrämjande skola genom en lärande, bra samvaro och arbete ständigt ska öka elevernas 

välbefinnande. Istället för att enbart fokusera på enskilda orsaker till ohälsa ville man börja 

arbeta hälsofrämjande och visa på att det går att integrera hälsa i skolans alla ämnen.  Ett 

arbete med hälsa inom skolan ska bedrivas på en långsiktig tid för att uppnå bästa resultat och 

även integreras med elevernas verklighet (Bakgrunden till hälsofrämjande skola, 2004).  

I Sverige inleddes arbetet med att elva skolor som mellan 1994-1997 arbetade med metoden 

hälsofrämjande skola och därefter granskades projekten. Utifrån utvärderingens resultat 
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stärktes tankar om hur man kan arbeta med Hälsofrämjande skola i Sverige. 1997 skapades ett 

nationellt nätverk för hälsofrämjande skolor, som skolverket, myndigheten för skolutveckling 

samordnar. Skolan i Sverige sätter det friska i centrum och hälsan ska integreras i all skolans 

verksamhet. Skolorna ska arbeta utifrån sina egna resurser och behov vilket bidrar till att alla 

hälsofrämjande skolor ser olika ut och resultaten blir aldrig densamma. (Hälsofrämjande skola 

Halland 2002) I Sverige håller nu hälsofrämjande skolor på att ersättas av hälsofrämjande 

skolutveckling, som är ett större internationellt nätverk knutet till WHO: s Europakontor där 

fyrtio länder deltar. (Myndigheten för skolutveckling, 2006)  

 

Det har kommit ut en studie av Mukoma och Flisher (2004) där de utför nio studier på 

hälsofrämjande skolor utomlands. Resultatet visar att det är svårt att utvärdera skolorna då 

alla har olika upplägg och innehåll. De kom fram till att skolor som har en skolplan lyckades 

bättre i utvecklingen än andra. En studie gjordes på fem skolor att se förändringar i elevernas 

beteenden, där det visade sig att enbart en skola hade gynnsamma effekter på elevernas 

medvetenhet. Han kom fram till att det är svårt att mäta följder av elevers hälsoeffekter då 

hälsobegreppet och arbetet ser olika ut beroende vilken skola man besöker Nilsson (2003) 

skriver att finns ingen forskning som visar på att en hälsofrämjande skola ger en mer positiv 

inverkan på elevernas hälsa än vad en ”vanlig” skola ger. Olika undersökningar mäter olika 

områden som hälsovanor, skolresultat, kunskap och attityder 

 

 

Bunkeflos hälsoprofilering 

Bunkefloprojektet är ett arbete med hälsan i centrum. Arbetet startade 1999 på 

Ängsslättskolan i Bunkeflostrand utanför Malmö. Projektet bygger på WHO: s definition av 

en hälsofrämjande skola. Jobbet är ett samarbete mellan skolan, forskning och 

idrottsföreningen i Bunkeflostrand. Det är vetenskapligt eftersom barnen studeras under flera 

tillfällen under sin grundskoletid av Malmö folkhögskola och Universitetssjukhuset MAS. 

Skolan har en hälsoinriktning och eleverna har en daglig fysisk idrottslektion till klass fem, 

som införts för att kunna ge eleverna verktyg för att kunna ta hand om sin hälsa i det fortsatta 

livet. Man hoppas även att det ska resultera i en starkare benstomme och förbättrad motorik. 

Istället för den traditionella idrottsundervisningen där prestationen var i centrum är istället 

lektionerna upplagda så att alla elever ska känna glädje och lust till att röra sig, vart man än 

befinner sig idrottsmässigt.  Man har även ett hälsofrämjande arbete där avslappning, drama, 

mobbning, arbete mot mobbning, elevdemokrati är några av sysselsättningarna. 
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Skolans arbete mot hälsan grundar sig i att de anser att det är viktigt för individen, samhället 

och företaget att arbeta mot en bra hälsa. Modellens vision är att skapa en hälsosam livsstil för 

skolans elever. Projektet är så uppmärksammats så att skolan startade ett aktiebolag, Hälsa + 

kunskap, som sprider kunskaper i landet. (Bunkeflomodellen, 2005). 

 

Kungsbackas hälsoprofilering 

I november 2002 startade Kungsbacka arbetet med en hälsofrämjande skola. Det är åtta lokala 

skolor i Kungsbacka som ingår i arbetet. Kärnan i detta projekt är att det ska finnas ett 

självklart samband mellan hälsa och lärande. Hälsoarbetet genomsyrar skolans vardag, de vill 

fokusera på det friska. Miljön i skolan ska vara hälsofrämjande för en fysisk, psykisk, social 

hälsa och ett bra lärande. De anger att skolorna har en daglig fysisk aktivitet minst tjugo 

minuter per dag, avslappningsövningar, daglig fruktstund, kompismassage och 

mobbingförebyggande arbete. Lärarna har ständiga planeringsmöten och personalutbildning 

kring ämnet hälsa. De har även tagit till sig nya arbetssätt, som är undervisning utomhus, 

ämnet livskunskap, fler idrottstimmar/idrottsdagar, hälsosamtal och nyttigare utbud i deras 

kafeterior. (Kungsbackas hälsoprofilering, 2005) 

 

Gymnasieskolans hälsoprofilering, vår studie 

Vår valda gymnasieskola har blivit en idéskola genom deras hälsoprofilering av 

yrkesutbildningsdelegationen. Utbildningsdepartementet tillkallade en delegation med 

uppdrag att arbeta för att i ökad utsträckning förverkliga samhällets intentioner för ett 

samarbete mellan arbetsliv och skola och i och med det bidra till att höja kvalitén i 

gymnasieskolans yrkesinriktade utbildning. Delegationen anser att arbetet med idéskolor har 

varit framgångsrikt även om de ännu tycker det är svårt märkbart resultat på skolnivå. 

Idéskolans koncept kan vara en väg att systematiskt och långsiktigt bedriva utvecklingsarbete 

i skolan. (Yrkesutbildningsdelegationens slutrapport 2006) 

 

Satsningen på en hälsoprofil startade på omvårdnadsprogrammet redan år 2000. I början med 

hjälp av stiftelsen Hälsogymnasiet.  Under senare år har arbetet på egen hand spridit sig till 

barn och fritidsprogrammet. Det blev år 2004 som hela rektorsområdet Service och omsorg på 

påbörjade sitt arbete med en profilering mot hälsa. Deras vision är att utveckla elevers 

hälsomedvetenhet, självständighet, företagsamhet och lust att lära och därmed bidra med ökad 

självkänsla. Personalen menar att arbetsgivarna inom vård och omsorg berättar för skolans 

lärare att det är många som jobbar ett år innan de får arbetsskador. Detta handlar mycket om 
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att de har dålig ryggmuskulatur. Lärarna kunde stärka påståendet genom att deras elever är 

alltför stillasittande. Eleverna som sen ska arbeta inom vården måste ha kunskapen om hälsa 

när de själva ska kunna råda sina patienter i professionen. I hälsoprofilen är en av 

grundstenarna att eleverna själva ska få hjälp att se sin egen hälsobild. I omvårdnads, barn och 

fritidsprogrammet har de lagt in kurser med fokus på hälsobegreppet. För att förstärka deras 

profil arbetar de medvetet med att lyfta fram kriterier för god mental och fysisk hälsa. 

Profileringen genomsyrar alla de tre gymnasiala åren. Målet med inriktningen är att eleverna 

får en förberedelse inför framtiden, att de skapar en god grund för framtida liv. Det är tänkt att 

eleven ska få med sig värdefulla verktyg för att klara sin hälsa och må bra med tanke på 

dagens levnadssätt som det råder delade meningar om. Skolans rektorsområde service och 

omsorgsmål är att de vill hjälpa eleverna i och med hälsoproblemen som finns idag (Material 

från skola, 2005) 

 

Metod 

 
Utförande av vald metod 
Innan vi började med intervjuerna informerade vi eleverna och lärarna vad vårt arbete 

handlade om, och varför vi valt att intervjua de berörda personerna. Vi gav dem en bakgrund 

och en god atmosfär före intervjun (Kvale 1997). Under intervjun ställde vi våra huvudfrågor 

som vi sedan några gånger följde upp med uppföljningsfrågor, utforskande frågor och 

specificerande frågor som enligt Kvale (1997) nämner ger bredare svar. 

  

Vi intervjuade tolv elever och ställt två breda frågor till varje elev. Frågorna löd på följande 

sätt: Vad är hälsa för dig? , Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom 

skolans hälsoprofilering? Vår urvalsmetod var att eleverna skulle gå på den hälsoprofilerade 

utbildningen, Omvårdnadsprogrammet och Barn och Fritidsprogrammet, från alla årskurser.  

 

Bortfall och närvaro 

Det visade sig inte bli något bortfall av de totalt tolv antalet elever vi valt att använda oss av. 

Vi intervjuade fyra lärare som alla jobbade inom hälsoprofileringen, vilket var ett måste för 

vårt syfte. Frågorna vi ställde till lärarna var: Vad är hälsomedvetenhet för dig? Hur arbetar 

du med eleverna för att förmedla hälsomedvetenhet? Av din påverkan, vad får eleverna med 

sig i ryggsäcken? Av de alla fyra lärarna visade det sig inget bortfall under intervjuerna. De 

båda försöksgrupperna hade en närvaro på hundra procent (Backman, 1998).  
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Kvalitativa intervjuer 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer när vi samlade in datan från personerna som ingick i 

undersökningen till vår rapport (Backman, 1998).  Vi ställde enkla och öppna frågor som gav 

oss stor mängd och breda svar (bil.1). Resultatet fick vi i verbal form. Med tanke på vårt syfte 

gav den kvalitativa metoden oss i hög grad mer än svar som skulle ha gett oss enbart siffror 

och tal. Detta för att svaren i den kvalitativa metoden blir verbala och ger en bredare 

svarsmöjlighet för den intervjuade. Ramarna runt svaret för den intervjuade blir mindre 

skarpa genom att använda sig av den kvalitativa metoden. Genom svaren fick vi en stabil 

grund att stå på som vi senare använde oss av när vi bearbetade åsikter och hittade mönster.   

 

Enligt Trost (1997) skulle man sträva efter att undvika att intervjua flera personer samtidigt. 

Han utesluter inte gruppintervjuer utan anser att det lätt uppstår problem när de mer tystlåtna 

personerna lätt kommer i skymundan för de mer språksamma personerna. Detta uppstår dock 

inte lika tydligt om man intervjuar en och en. Författaren ser på samkönade eller olikkönade 

intervjuare som något allmänt, det har inte någon betydelse med könen att göra. Vi tog heller 

inga åtgärder eller förändrade vår planering utifrån kön. 

 

Vi intervjuade elever och lärare på deras arbetsplatser i ett ostört rum. Det är till fördel för 

våra intervjupersoner att de får vistas i deras bekanta miljö (Trost,1997). Vi intervjuade lärare 

och elever, alla var för sig. Vi använde oss av hög grad av standardisering. Elever och lärare 

fick separata frågor och vi formulerade frågorna på samma sätt till alla. De fick även i förväg 

ta del av frågorna för att kunna förbereda sig. Trost (1997) menar att intervjun då kommer att 

få en hög grad av standardisering.    

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet har att göra med tillförlitligheten på det som undersökts i en rapport. 

Validitet menas med om rapportskrivaren har undersökt det som ska undersökas. Medan 

reliabiliteten visar på trovärdigheten, till exempel hur förutsättningarna var under tiden som 

intervjun pågick. Reliabiliteten kan då visa om det vara mycket störningar runt om kring, 

andra irritationsmoment eller om personen/personerna bara inte kunde fokusera på sin 

uppgift. Tillförlitligheten ska inte visa på någon slumpmässigt resultat, de intervjuade 

personerna ska inte heller ha olika förutsättningar vad det gäller lokal, situation eller 

frågeställningar (Trost, 1997). Vi var uppmärksammade på att inte ställa ledande frågor som 
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enligt Kvale (1997) säger kan ha en negativ inverkan för svarens tillförlitlighet.  Man kan på 

ett lätt sätt ge dessa två ord varsin översättning, validiteten blir densamma som giltighet och 

reliabiliteten kan översättas till noggrannhet. (Rudberg, 1993) 

 

Bearbetning, analys och tolkning 

Under intervjun förde en av oss anteckningar medan den andre intervjuade. När vi bearbetade 

våra intervjuer som först var ordagrant nedskrivna, använde vi oss av Kvales (1997) 

meningskoncentrering. Vi förkortade långa uttalanden till kortare, väsentligare svar som hade 

koppling till vårt syfte.  Genom analys och tolkning av elevernas och lärarnas svar på frågorna 

gjorde vi en tematisering av det. Detta för att ge en tydligare struktur och att kunna se svaren 

från olika perspektiv.  

 

Det vi fick fram genom arbetet med våran metod – intervjuer, presenterar vi ordagrant under 

en bilaga (Bil. 2). Där finner du datan från både lärare och elever som framkom under 

intervjuerna. 

 

Utförande av vald metod: 

Innan vi började med intervjuerna informerade vi eleverna och lärarna vad vårt arbete 

handlade om, och varför vi valt att intervjua de berörda personerna. Vi gav dem en bakgrund 

och en god atmosfär före intervjun (Kvale 1997). Under intervjun ställde vi våra huvudfrågor 

som vi sedan några gånger följde upp med uppföljningsfrågor, utforskande frågor och 

specificerande frågor som enligt Kvale (1997) nämner ger bredare svar.  

 

Vi har intervjuat tolv elever och ställt två breda frågor till varje elev. Frågorna lyder på 

följande sätt: Vad är hälsa för dig? , Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa 

genom skolans hälsoprofilering? Vi har valt den första frågan för att beröra frågeställningen; 

Hur ser elevernas uppfattning ut på begreppet hälsa? Och den andra frågan till eleverna har 

vi ställt för att komma åt frågeställningen; Vad får elever för kunskap om hälsa av lärarna i 

deras undervisning inom hälsoprofileringen?  

 

Vi har inte gjort någon speciell urvalsmetod, vi ville intervjua elever från den 

hälsoprofilerande utbildningen, Omvårdnadsprogrammet och Barn och Fritidsprogrammet, 

från alla årskurser. Det visade sig inte bli något bortfall av de totalt tolv antalet elever vi valt 

att använda oss av.  
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Vi intervjuade fyra lärare som alla jobbade inom hälsoprofileringen, vilket var ett måste för 

vårt syfte. Frågorna vi ställde till lärarna var: Vad är hälsomedvetenhet för dig? Hur arbetar 

du med eleverna för att förmedla hälsomedvetenhet? Av din påverkan, vad får eleverna med 

sig i ryggsäcken? Utifrån syftes frågeställningarna ville vi få material till; Hur förmedlar 

lärarna hälsomedvetenheten till eleverna? Genom att fråga den andra ovannämnda frågan. 

Genom att ställa den tredje ovannämnda frågan till lärarna ville vi beröra denna frågeställning 

i vårt syfte: Vad får eleverna för kunskap om hälsa av lärarna i deras undervisning inom 

hälsoprofileringen? 

 Av de alla fyra lärarna visade det sig inget bortfall under intervjuerna. De båda 

försöksgrupperna hade en närvaro på hundra procent (Backman, 1998).  

    

 

Resultat: 

Vi har intervjuat tolv elever med två frågor var. Frågorna var: Vad är hälsa för dig? Och Vad 

tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? Här ska vi 

se över hur vårt syfte och frågeställningar har besvarats utifrån intervjupersonernas svar. En 

av vår fråga som vi ställde till eleverna handlar om vår frågeställning om hur eleverna 

uppfattar begreppet hälsa. 

 

Vad är hälsa för dig? 

En elev har svarat på följande vis: Genom att läsa olika tidningar får man bilden av att det 

handlar mycket om matvanor och hur mycket man tränar.  

Detta svar som handlar om träning och att äta rätt instämmer totalt åtta av tolv elever. 

En annan elev svarade på detta sätt: Det är väldigt viktigt att hålla en bra hälsa, genom att 

träna lagom och att äta bra mat, av en annan elev fick vi ett liknanade svar : Att man vet vad 

man ska äta och träna regelbundet utan att överdriva., En elev svarade: Hur man mår 

psykiskt som person och hur ens träning och matvanor ser ut., och en annan: Ganska svårt att 

svara på eftersom området hälsa är ganska stor. Men typ det vanliga, träning och att äta rätt 

och säkert mycket mer.,  

 

En annan : Det är typ träning, äta ”hälsomat” och kunskaper.  Medans en elev: Jag är 

ganska väl insatt inom området hälsa. Hälsa för mig är väldigt stort men det handlar ju 

främst om vad man äter och hur ens egen individuella träning ser ut. Jag tränar mycket på ett 

träningscenter och tänker på vad jag äter. En elev svarade: Det är väldigt mycket, men kost 
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och motion är väl det man tänker på i första hand. En sak för mig som inte går under hälsa är 

t ex. en tävling som vi gör på skolan, en sluta röka tävling. Det blir motsägelsefullt när man 

senare ser att vissa lärare då går ut och röker, med tanke på att utbildningen kallas för 

”hälsogymnasiet”.  

 

Vi har två elever som enligt deras svar uppfattar hälsa inom ett inre perspektiv på följande 

sätt: Det handlar om hur man mår inombords som person och hur ens fysik underhålls, det är 

egentligen väldigt stort och Hur man mår psykiskt som person och hur ens träning och 

matvanor ser ut. 

 

Två elever trycker även på detta att träna i måttliga mängder hör ihop med deras uppfattning 

av hälsa. En elev säger detta: - Det är väldigt viktigt att hålla en bra hälsa, genom att träna 

lagom och att äta bra mat. Sedan har vi den andra eleven, som svarar:  Att man vet vad man 

ska äta och träna regelbundet, utan att överdriva. 

 

Det är tre personer som har svarat på frågan sett på hälsa i olika nivåer från person till person. 

Det är en som säger detta: Vet inte, allt som är bra för en själv. 

Även en annan elev svarade på frågan – Vad är hälsa för dig, på följande sätt: 

- Jag har inte påverkats mycket alls av skolan utan jag har själv tagit reda på information om 

vad man ska känna till för en god hälsa. 

 

Vi ställde en följdfråga för att försöka komma närmare svaret på vår utgångsfråga. 

Följdfrågan lyder: Vad ska man känna till för en god hälsa? Och samma elev svarade: 

Kunskaper om vad kroppen och själen mår bra av, för det är ju olika från person till person. 

En annan elev har också sitt svar inom detta område. - Jag är ganska väl insatt inom området 

hälsa. Hälsa för mig är väldigt stort men det handlar ju främst om vad man äter och hur ens 

egen individuella träning ser ut..  

 

En elev har svarat utifrån ett ”mat perspektiv” att uppfatta hälsa, och svarar: - Tänker på vad 

man stoppar i sig, t ex. på skolan får vi ju frukten som vi får äta och frukostarna som vi får ta 

del av för tio kronor. Detta är ju nyttigt! 

 

Vi ställde sedan frågan som lyder: Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa 

genom skolans hälsoprofilering? Denna fråga som vi kopplar samman till syftets 
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frågeställning: Vad får eleverna för kunskaper om hälsa av lärarna i deras undervisning inom 

hälsoprofileringen?  Dessa svar presenterar vi här nedan. 

  

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering?  

Nio av tolv elever nämner lärarnas roll inom hälsoprofileringen när vi frågar ovanstående 

fråga. Vi får bland annat veta att lärarnas engagemang skiljer sig mycket inom jobbet med 

hälsa i undervisningen av en elev  som säger: ”- vissa lärare är mer engagerade än andra”.,  

och en elev håller med genom att säga: ”- Vissa lärare tar upp mer om hälsa, skillnaden är 

ganska stor.” En annan menar att de är dem som får propagera för att få utelektioner när det 

är vackert väder. Det är inte lärarna som är den drivande kraften bakom det beslutet. Vi får 

reda på att en elev tycker att idrottslärarna är en stor drivande kraft, och säger: ”- 

Idrottslärarna jobbar mest med att förmedla ut hälsa. De andra lärarna är det stor skillnad 

på arbetet med hälsa.” 

 

 Även en till elev  instämmer på den stora skillnaden på vad lärarna ger om hälsa på 

lektionerna genom att säga ”- Det är stor skillnad på lärarnas jobb inom hälsoprofileringen.”  

Det är en elev som tycker att den inte har blivit påverkad av lärarna, och säger: ”- Jag blir inte 

påverkad av lärarna genom hälsoprofileringen.” Medan vi har en annan elev som anser: ” - 

Jag har blivit påverkad av lärare att jobba med min hälsa och även genom de praktiska 

aktiviteterna som vi gjort.” Sedan har vi en elev som tycker detta: ” - Jag tycker att är jämt 

bland lärarna om förmedlingen om hälsa. Jag får med mig kunskap om hälsa av alla lärare.”  

 

Av åtta elever framkommer det tydligt vad de tycker att hälsoprofileringen inbringat dem som 

vi har som en frågeställning i vårt syfte, Vad får elever för kunskaper om hälsa av lärarna i 

deras undervisning inom hälsoprofileringen? Vi fick reda på en hel del olika saker som 

eleverna nämnder att de fått med sig. En elev säger att den fått med sig genom 

hälsoprofileringen är runt livet, den sociala hälsan och en elev säger ”- Genom 

hälsoprofileringen har jag börjat röra på mig mer än förr. Jag har fått med mig mycket runt 

hälsoprofileringen. Jag tror att de flesta eleverna inte märker att det är en hälsoprofilering 

som vi går som ändå ligger i vår gymnasieutbildning.”    

 

En nämner den omtalade kursen som ingår i deras program som heter Hälsopedagogik. 

Hälsoambassadörerna får även mycket positiv kritik av bland annat en elev säger: ” - Jag 

tycker att hälsoambassadörerna har gett mig mycket kunskap om hälsa genom deras arbete 
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och engagemang.”   Det framkom även en annan sida från några elever vad de gäller 

kunskaper som de fått med sig av hälsoprofileringen. En elev tycker att den inte märker av 

hälsoprofileringen någonting och en elev säger: ”- Vi fick mycket reklam om 

hälsoprofileringen vid informationen till gymnasievalen. Det visar sig nu att det var mer prat 

om reklamen än om vad som händer i skolans verklighet. Jag tycker inte att jag fått med mig 

så mycket inom hälsoprofileringen.” 

 

Vi fick även reda på att kursen hälsopedagogik har haft stor betydelse för några av de 

intervjuade eleverna. Att det är där som de fått med sig mest matnyttigt runt hälsa. En elev 

nämner detta som den största inkomstkällan till kunskap inom hälsoprofileringen och  två 

elever  nämner bara att det gett mycket inom hälsa att läsa den kursen. En elev säger att den 

tycker att kursen hälsopedagogik gav mest påverkan och anser inte bli påverkad på övriga 

lektioner på programmet. 

 

Vårat syfte som handlade om elevernas medvetenhet har vi fått direkta svar av tre elever. 

De tre eleverna uttrycker ordagrant sin medvetenhet om jobbet med hälsoprofileringen. En 

tycker att vissa (lärare) anstränger sig för att få in hälsobiten medan vissa glömt eller struntat i 

den helt. Trots det har eleven blivit mer medveten genom att gå ett program med 

hälsoprofilering tycker. En elev menar på att dennes medvetenhet om hälsa har den fått utav 

andra källor än skolan. Eleven tycker att de får för lite kunskap om hälsa och då tar man inte 

till sig hälsoråden. En annan tycker då att man skulle kunna ha mer uteaktiviteter för att stärka 

medvetenheten för alla elever som går denna utbildning. 

 

Alla lärare som har blivit intervjuade var vi mest intresserad av att ta reda på deras syn på 

hälsomedvetenhet och hur de undervisar för att förmedla hälsomedvetenhet till eleverna. 

Detta sett genom vårt syfte och frågeställningar. Dessa två delar ska vi nu redovisa vad vi fick 

för svar av alla lärare.  

 

När vi ställde frågan Vad är hälsomedvetenhet för dig? fick vi ganska varierade svar, dessa  

kan ses på olika sätt. Vi kan tänka oss att är man en idrottslärare tänker man mer i en 

idrottande tankegång och är man en lärare som undervisar inom omvårdnads förs tankarna in 

mer på den banan. En lärare svarade oss att vara medveten om hur yttre och inre faktorer 

påverkar vårat välmående och en annan lärare säger att man ska på bästa sätt ta hand om 

kropp och knopp. Att vara medveten om de frisk/riskfaktorer som finns. En lärare  går in på 
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hur vi ska leva som människor genom att svar på detta sätt: Att ta eget ansvar och inte röka, 

måttlig alkohol konsumtion, röra på sig, äta frukost, lunch, middag, äta frukt/grönsaker och 

laga nyttig mat. Kunna koppla av, inte ta på sig för mycket på fritiden. Livet får inte bara vara 

plikter. Jobba med sin självkänsla och inte utsätta sig för människor man inte mår bra av 

(kanske det viktigaste?!) Lära sig sätta gränser och lyssna inåt, vad mår jag bra av?  

En annan lärare tycker att en medvetenhet om vad som påverkar min hälsa, både den fysiska 

och den mentala, samt en ambition att leva hälsomedvetet är en förutsättning för en människa. 

 

Vi fortsatte och frågade fråga 2 som löd: Hur arbetar du med eleverna för att förmedla 

hälsomedvetenhet? En lärare svarade att de diskuterar ofta framförallt inre faktorer. En annan 

lärare säger att den Försöker ha ”hälsotänket” som en röd tråd i dens kurser, lägga in 

avslappning, pausgympa, promenader, massage. Planerar, genomför och utvärderar 

temadagarna som vi har två gånger per år. Vara en god förebild, cyklar till arbetet, försöker 

leva som jag lär men även visa att jag även syndar och det är en del av livet.  

 

En lärare går in på skolmiljön, att försöka få eleverna att känna sig trygga i klassen så att de 

vågar ta för sig och växa, alltså utvecklas under skoltiden (samarbetsövningar). Rökning säger 

en lärare att de tar upp hela tiden när de pratar om alla sjukdomar som man kan få. Personen 

har gått kurs i drama, och önska att de hade en lokal som de kunde improvisera i, 

avslappningsövningar och mental självförtroende träning. En annan lärare är också inne på 

klassrumsmiljön och menar på att klassrumsklimatet ska innehålla en öppenhet och respekt 

till alla och att det jobbas hårt för detta. Han nämner att samtala om hälsa ur många aspekter, 

och att jobba med  aktiviteter som Gruppstärkande övningar, uteaktiviteter, massage m.m. är 

viktigt.                       

 

Våran avslutande fråga till lärarna var: Av din påverkan, vad får eleverna med sig i 

ryggsäcken? Här svarar en lärare  att det förhoppningsvis ger en medvetenhet om vad som 

påverkar deras hälsa samt ett stärkt självförtroende och en annan lärare säger också att den 

hoppas att eleverna fått med sig en känsla av att de duger precis som de är. En lärare  tyckte 

att det var svårt att säga men den hoppas på att det blivit stärkta i sin självkänsla och att 

eleverna har fått med sig redskap för hur det kan arbeta med deras hälsa och att de har 

utvecklat sin sociala kapacitet. En annan lärare svarade på denna fråga på detta sätt: ”- Min 

attityd till alkohol (det hör jag på dem) De har prövat olika typer av avslappning. De har 

prövat mental träning till olika band. Temadagar utomhus. Promenader. Hälsosamtal med 
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idrottsläraren – sätter mål. Hela skolan har en hälsoprofil, det är alltså mycket de får med sig.”  

 

Våra svar 

Vi ska tydliggöra vad som kommit fram från både elever och lärare angående våra 

frågeställningar. Vi börjar med första frågeställningen: Vad får eleverna för kunskaper om 

hälsa av lärarna i deras undervisning inom hälsoprofileringen? Här får vi fram material av 

eleverna genom att fråga dem vad de tycker att de fått med sig inom området hälsa genom 

skolans hälsoprofilering och även svar från frågan, Vad hälsa är för dig? Svaren från eleverna 

varierar mycket. Det är många som tycker att hälsopedagogik kursen har gett dem mest 

information inom området hälsa och andra tycker att hälsoambassadörerna gett mest för dem. 

Väldigt många elever nämner under denna förstnämnda fråga att det är en så stor skillnad på 

vad lärarna ger under lektionerna inom området hälsa till dem. Fastän det är lärare som vet att 

de jobbar under en hälsoprofilerande utbildning på ett hälsogymnasium. Detta var en sak som 

många elever upplevde som tråkigt. Eleverna nämner att de fått kunskap om den sociala 

hälsan, hälsan runt sitt eget liv. Att det börjar röra på sig mer efter at ha börjar gå denna 

utbildning med en hälsoprofilering. På den andra frågan om vad hälsa är för dem svara en del 

elever att de lärt sig eller fått reda genom hälsoprofileringen att träna i måttliga mängder är 

det bästa för kroppen. Att man kan se på hälsa ur olika nivåer beroende på vilken person och 

förutsättningar man har. Även att de fått veta att det har en väldigt stor betydelse om vilken 

mat man stoppar i sig.  

 

För att få material till denna frågeställning av lärarna ställde vi frågan om vad de tror att 

eleverna fått med sig av deras påverkan i skolan undervisning. Här har lärarna svarat att de 

vill att eleverna får med sig att de känner att de duger som de är och att de har stärkt elevernas 

självförtroende. Lärarna hade som tanke att de ville påverkat eleverna genom deras egna 

attityder och handlande inom området hälsa, säger några. 

 

Hur ser elevernas uppfattning ut på begreppet hälsa? 

Vad är hälsa för dig? det var den frågan som vi ställde till eleverna för att komma åt denna 

delen utav syftet. Vi fick en ganska klar bild om vad det handlade om på majoriteten av 

elevernas svar. Motion och kost, detta svarade nästan alla eleverna att deras uppfattning om 

vad hälsa är och handlar om. Det var några fler som nämnde motion än kosten. Men i överlag 

var det de det handlade om för eleverna. 

Vi frågade inte rakt ut till lärarna om vad de trodde att eleverna skulle ha för syn på hälsa. I 
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och med att det blir svar som är enbart av tolkningar och gissningar, detta såg vi som onödig 

information. Vi var mer inne på att få reda på hur lärarna förmedlar hälsan inom skolan till 

eleverna. 

 

Hur förmedlar lärarna hälsomedvetenheten till eleverna? Denna frågeställning mötte vi 

lärarna med frågan: Hur arbetar du med eleverna för att förmedla hälsomedvetenhet? Det 

visade sig från lärarnas sida att de förmedlar hälsomedvetenhet genom diskutera, få dem 

trygga i klassen, försöker ha ”hälsotänket” som en röd tråd i undervisningen, temadagar, vara 

en god förebild, uteaktiviteter, massage, gruppstärkande övningar, avslappning, pausgympa, 

promenader och talar om riskerna som finns med rökning. Detta är en hel del som lärarna 

säger att de jobbar medvetet med för att förmedla hälsa till eleverna.  

Till eleverna ställde vi ingen direkt fråga om hur lärarna förmedlar hälsomedvetenhet till dem. 

Vi frågade istället vad de tycker att de fick med sig utav utbildningen av lärarna inom området 

hälsa. Det för att komma åt själva syftet i sig närmare. Men likheter eller se ett slags mönster 

mellan dessa två frågors och parters svar tycker vi ska visa sig. Det kommer vi att beröra 

närmare i vår resultatdiskussion. 

 
 

Sammanfattning: 

En sammanfattning utav dessa tre frågeställningar detta blir ett slags svar på vårat syfte som 

syftar på att ge en beskrivning om hur hälsomedvetenheten ser ut hos gymnasieeleverna som 

går på Omvårdnadsprogrammet och Barn och Fritidsprogrammet med en hälsoprofilering. 

Eleverna menar på att hälsa för dem innebär motion och kost. Vad man äter och hur mycket 

man motionerar, detta är en hälsomedvetenhet för dem i stora drag. Lärarna säger att de lär ut 

mycket inom kost och motion men även andra saker som att stärka elevernas självkänsla och 

respekten mot varandra. Det handlar mycket om olika motionsövningar och tips som man kan 

använda sig av för att röra på sig i sin vardag. Även vad man ska passa sig för att äta. Lärarna 

använder sig av väldigt många olika sätt för att nå ut med deras kunskaper inom hälsa till 

eleverna. Detta bekräftas av många elever men många undervisningssätt nämns aldrig av 

eleverna. Eleverna visar genom deras svar att de är medvetna om hälsoprofileringen och vad 

den innebär, men många tycker att det skulle kunna vara en större del av ”hälsobiten” i 

undervisningen.   
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Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur hälsomedvetenheten ser ut hos elever som går på 

en gymnasieskola på linjerna omvårdnadsprogrammet och barn och fritidsprogrammet med en 

hälsoprofilering. De frågeställningar som studien har byggt på handlar om vad eleverna får 

med sig i undervisningen om hälsa av lärarna, hur elevernas syn på hälsa ser ut och hur 

lärarna går tillväga för att förmedla hälsomedvetenheten till eleverna. 

 

Vad får elever för kunskaper om hälsa av lärarna i deras undervisning inom 

hälsoprofileringen?  

Varför vi valt att använda oss av våra specifika intervjufrågor till eleverna och lärarna var för 

att kunna se ett mönster. Vi tänkte att frågan till eleverna: Vad tycker du att du fått med dig 

inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? och frågan till lärarna: Hur arbetar du 

med eleverna för att förmedla hälsomedvetenhet? skulle tydligt ge ett mönster sinsemellan. 

De lärarna svarade kunde förväntas hänga samman med svaret från eleverna om vad de säger 

att de fått med sig. Det visade sig i resultatet att stämma till en viss del, men tyvärr var den 

större delen som misstämde.  

 

Det vi ser som blir bekräftat av eleverna är att lärarna förmedlar till dem under lektioner bland 

annat är samtal om hälsa, motion, promenader, samtal om rökning, massage, temadagar och 

hälsopedagogik. Detta är delar som lärarna nämner i deras svar på den aktuella frågan och är 

allt enligt skoans hälsoprofilering (2005) Vissa elever säger att de aldrig exempelvis har varit 

med om en temadag, promenad eller samtal om hälsa. En orsak kan vara att eleven varit 

frånvarande just de dagarna. Det kan även vara så att eleven inte kopplar samman hälsa och 

exempelvis gruppstärkande övningar som vi fått som svar av lärarna att de förmedlar till dem 

inom hälsa. Det kanske ligger något i det som några av eleverna sa att de får för lite 

kunskaper om alla val inom hälsan som skall göras och inte göras, att man inte tar till sig det.  

 

Eller kan det vara som Larsson & Redelius (2004) menar att eleverna är upplysta om vad 

hälsa är men väljer att gå sin egen väg. En elev upplevde att det är för lite teori, baskunskaper 

om kost till exempel. Eleven trodde att många inte har någon vetskap om varför de inte ska 

eller ska göra si och så. Det blir bara någonting som man väljer att göra eller inte göra, men 

har inte kunskap om varför. Risken finns att eleverna helt enkelt inte kopplar ihop hälsa med 

massage, uteaktiviteter, samarbetsövningar, avslappning, pausgympa. För att få en 

medvetenhet om hälsa krävs kunskap (nationalencyklopedin 2007) och förståelse om ämnet 
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så att de kan koppla det till framtiden. Det handlar även om hur lärarnas kunskap ser ut inom 

området som de ska lära ut till sina elever.  

 

Kursplaner 

I och med att programmen profilerar sig som ett hälsogymnasie borde det finnas en tydlig 

separat kursplan som ligger under hälsoprofileringen som alla lärare ska ta del av. I den anser 

vi att det ska tydligt framgå vad lärarna ska ge eleverna under alla dessa tre år inom hälsa. Det 

ska stå tydliga mål som ska uppfyllas och även hur vägen dit ska se ut för lärarna i deras 

undervisning. Många elever sa att engagemanget hos lärarna varierar väldigt, vissa förmedlar 

ofta om hälsa när andra inte lägger ner någon tid alls. Detta finns det olika anledningar till, 

men med hjälp av en tydlig bild hur lärare ska gå tillväga med undervisningen om hälsa och 

vad som ska läras ut inom hälsa skulle problemet bli mindre tydligt. (Mukoma & Flisher 

2004) 

 

 Hur förmedlar lärarna hälsomedvetenheten till eleverna? 

Lärarna har olika uppfattning om vad eleverna får med sig efter sin utbildning. De anser att 

öka elevernas självkänsla och självförtroende är viktigt. Vi skulle gärna se att lärarna, 

tillsammans satt sig ner och gick igenom på vilket sätt de ska jobba och själva reflektera för 

att inspirera sina elever. Det är viktigt med regelbundet återkommande tillfällen med 

reflektioner över arbetet. (Madsen, 1994) Detta kan ge eleverna en trygghet om de känner att 

lärarna är samstämda. Eleverna själva kan börjar se ett mönster och de får lättare att ta åt sig 

av undervisningen och deras medvetenhet ökar i och med detta. 

 

Medvetenheten 

Det vi kan konstatera från resultatet är att kunskapen är ganska begränsad för majoriteten av 

eleverna. Medvetenheten kan kort sagt sägas handla om kost och motion, något som alla 

elever nämnde under intervjuerna. Vi får det även bekräftat av lärarna att tyngden läggs på 

dessa två bitar. Det vi saknar hos eleverna är den mentala biten, den psykiska hälsan som i 

dag är ett problem hos många (Socialstyrelsens folkhälsorapport, 2001) Det är av stor vikt att 

information läggs in om ämnet, så kanske eleverna har framtida verktyg om de hamnar i en 

mental kris. En elev berättade att det var två idrottslärare som ägnade sig tid till enskilda 

samtal med eleverna. Här har skolan en plockat upp något som vi tror kommer att bli en 

central del inom hälsan i framtiden. Om lärarna fått kontinuerlig utbildning kanske det skulle 

kännas lättare att arbeta med hälsa. Lärarna inte fått någon specifik utbildning inför detta jobb 
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med hälsoprofileringen. Undantagen är idrottslärarna. Detta kan vara något för skolan att satsa 

energi och pengar på för att ytterligare höja kvalitén i utbildningen.  

Vi är i alla fall eniga om att må bra i själen som individ är minst lika viktigt som att träna och 

äta rätt.    

 

Sammanfattning 

Gymnasieskolan har en hälsoprofilering som behöver stärkas på några delar men har också ett 

par starka och bra byggstenar. Vi utgår ifrån elevernas uppfattning eftersom det är de som är 

mottagare. Enligt dem kan vi säga att hälsopedagogiken är en kurs som verkligen lyft 

hälsomedvetenheten. De tycker att de ger dem värdefull kunskap inom kost och motion.  

Några elever tyckte även att friluftsdagarna är bra, det är roliga aktiviteter, de lär känna 

varandra på ett bättre sätt och de skapar en trygghet. Frukostarna nämnde alla elever under 

deras intervjuer. Det är enligt dem någonting som är trevligt och användbart. Lektioner 

utomhus, promenader och massage är uppskattat utav de elever som varit med om detta. De 

tycker att det är bra att få variera sig lite från den vanliga klassrumsmiljön och även få lite 

extra frisk luft.  

 

Det vi kan dra en slutsats från resultatet, är att det varierar mycket mellan elevernas 

förkunskaper inom hälsa. Vi var väldigt noga med att poängtera för alla att vi ville enbart veta 

vad de fått med sig av hälsoprofileringen, men det är inget bevis för att det verkligen blev så i 

slutändan för elevens svar. Även kan deras förhållningssätt till hälsa variera i och med att 

deras bakgrunder ser olika runt området. 

 

Erfarenheter 

Med all ohälsa som råder idag tror vi att elevers hälsa kommer att få en större plats i 

skolplanen. Därför känns vårt arbete väldigt relevant då vi har blivit uppmärksamma om de 

hälsoproblem som barn och ungdomar idag besitter. Det vi bland annat fått med oss inför vår 

kommande profession, är att om man jobbar med en hälsoprofilering/profilering på en skola 

så måste alla lärarna stå på en enad front kunskapsmässigt för att det ska bli kvalitativt. Om 

man vill förbättra sitt arbete som lärare tror vi att diskussioner och reflektioner mellan 

kollegor är A och O för att arbetet ska bli bra. Även om vi inte kommer att jobba inom en 

hälsoprofilering ser vi möjligheten att ta in området hälsa i alla ämnen.   
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Slutsats 

Slutligen kom vi fram till att medvetenheten hos eleverna är olika i och med deras 

förkunskaper och intresse till hälsa. Men deras hälsomedvetenhet handlar om kost och 

motion.  

 

Fortsatt forskning 

Det vi skulle kunna gå vidare med i vårt arbete är genom observationer under 

lektionstimmarna och se vad som lärs ut. För att senare jämföra vad lärarna och eleverna 

svarat på aktuella frågor. Det skulle höja reliabiliteten i vår studie. Det skulle även vara 

intressant att studera ingående och jämföra andra hälsogymnasier med skolans hälsogymnasie 

för att se på skillnader och även hur man kan förbättra jobbet runt hälsoprofileringen.  
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                                                                                                                                                             Bilaga 1    

Intervjufrågor till lärarna:  

 

• Vad är hälsomedvetenhet för dig? 



 31

 

• Hur arbetar du med eleverna för att förmedla hälsomedvetenhet? 

 

• Av din påverkan, vad får eleverna med sig i ryggsäcken? 

 

 

 

Intervjufrågor till eleverna: 

 

• Vad är hälsa för sig? 

 

• Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans 

hälsoprofilering? 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Bilaga 2     

Intervjuer med Lärarna  

Lärare: 1 

Vad är hälsomedvetenhet för dig? 
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Att vara medveten om hur yttre (motion, mat och droger) och inre (psyket, självuppfattning) 

faktorer påverkar vårat välmående. 

 

Hur arbetar du med eleverna för att förmedla hälsomedvetenhet? 

Vi diskuterar ofta framförallt inre faktorer. 

 

Av din påverkan, vad får eleverna med sig i ryggsäcken? 

Förhoppningsvis får de med sig en känsla av att de duger precis som de är. 

 

Lärare: 2 

Vad är hälsomedvetenhet för dig? 

Att ta eget ansvar och inte röka, måttlig alkohol konsumtion, röra på sig, äta frukost, lunch, 

middag, äta frukt/grönsaker och laga nyttig mat. Kunna koppla av, inte ta på sig för mycket på 

fritiden. Livet får inte bara vara plikter. Jobba med sin självkänsla och inte utsätta sig för 

människor man inte mår bra av (kanske det viktigaste?!) Lära sig sätta gränser och lyssna inåt, 

vad mår jag bra av? 

 

Hur arbetar du med eleverna för att förmedla hälsomedvetenhet? 

Få dem trygga i klassen så de vågar ta för sig och få dem växa, utvecklas under skoltiden 

(samarbetsövningar). Rökning tar jag upp hela tiden när vi pratar om alla sjukdomar som man 

kan få. Jag har gått kurs i drama, skulle önska att vi hade en lokal som vi kunde improvisera i, 

avslappningsövningar och mental självförtroende träning. 

  

Av din påverkan, vad får eleverna med sig i ryggsäcken? 

Min attityd till alkohol (det hör jag på dem) De har prövat olika typer av avslappning. De har 

prövat mental träning till olika band. Temadagar utomhus. Promenader. Hälsosamtal med 

idrottsläraren – sätter mål. Hela skolan har en hälsoprofil.  

 

Lärare: 3 

Vad är hälsomedvetenhet för dig? 

Hur jag på bästa sätt tar hand om kropp och knopp. Att vara medveten om de 

frisk/riskfaktorer som finns. 

 

Hur arbetar du med eleverna för att förmedla hälsomedvetenhet? 
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Försöker ha ”hälsotänket” som en röd tråd i mina kurser, lägga in avslappning, pausgympa, 

promenader, massage. Planerar, genomför och utvärderar temadagarna som vi har två gånger 

per år. Vara en god förebild, cyklar till arbetet, försöker leva som jag lär men även visa att jag 

även syndar och det är en del av livet.  

 

Av din påverkan, vad får eleverna med sig i ryggsäcken? 

Svårt att säga men jag hoppas att det blivit stärkta i sin självkänsla och att de har redskap med 

sig för hur det kan arbeta med sin hälsa. Att de har utvecklat sin sociala kapacitet. 

 

Lärare 4: 

Vad är hälsomedvetenhet för dig? 

En medvetenhet om vad som påverkar min hälsa, både den fysiska och den mentala, samt en 

ambition att leva hälsomedvetet.  

 

Hur arbetar du med eleverna för att förmedla hälsomedvetenhet? 

Samtal om hälsa ur många aspekter aktiviteter: Gruppstärkande övningar, uteaktiviteter, 

massage m.m. Jobbar även för ett gott klassrumsklimat med öppenhet och respekt. 

 

Av din påverkan, vad får eleverna med sig i ryggsäcken? 

Förhoppningsvis en medvetenhet om vad som påverkar deras hälsa samt ett stärkt 

självförtroende! 

 

Intervjuer med eleverna: 

Elev 1:  

Vad är hälsa för dig? 

Genom att läsa olika tidningar får man bilden av att det handlar mycket om matvanor och hur 

mycket man tränar. 

 

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? 

Det är inte varje dag vi jobbar med ämnet hälsa men vi har två friluftsdagar om året och får 

frukt med jämna mellanrum. På friluftsdagarna gör vi olika sorters utomhusaktiviteter med 

inriktning idrott/tävling. Det är väldigt roliga moment. Men teorin om hälsa förekommer 

sällan. Min medvetenhet om hälsa har jag fått utav andra källor än skolan. 

Vi pratar väldigt lite om hälsa i skolan för att profilera sig mot idrott. Vi fick en grå macka 
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med fibrer i i stället för en ljus och fick vetskap om att det var bättre att välja det mörka 

brödet. Ingen mer vetskap om vad som händer i kroppen. Med för lite kunskap tar man inte 

till sig hälsoråden. Jag märker inte av hälsoprofileringen men det kanske kan ändras innan jag 

slutar min utbildning. 

 

Elev 2:  

Vad är hälsa för dig? 

Det handlar om hur man mår inombords som person och hur ens fysik underhålls. Det är 

egentligen väldigt stort. 

 

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? 

Det var lite lätt reklam om hälsa där de pratade om frukten som vi skulle få och frukostarna 

som vi kunde köpa vid introduktionen. Nu i trean är det enbart ettorna som får den lovade 

frukten. På idrotten och omvårdnadstimmarna tar de upp om hälsa. På omvårdnadstimmarna 

lägger de tyngden på kosten och på idrotten är det kost och fysisk aktivitet. En idrottslärare 

har en egen bit på psykiskt hälsa och vi får göra ett test som kallas för ”hälsonyckeln”. 

Lärarna har gjort ett bra jobb med hälsoprofileringen. Vi får ha ute lektioner som jag är 

väldigt nöjd över. Jag tycker att det är även jämt bland lärarna om förmedlingen om hälsa. Jag 

får med mig kunskap om hälsa av alla lärare. 

 

Elev 3:  

Vad är hälsa för dig? 

Att man vet vad man ska äta och träna regelbundet, men inte för överdrivet. 

 

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? 

Innan valet var det mycket prat om frukt som det skulle bjudas på och en morgonpromenad 

som skulle förekomma. Frukten fick vi mest i ettan men sen till tvåan visar det sig att 

ekonomin är för dålig och nu ska tvåorna och treorna ansvara själva för egen frukt. Jag tycker 

att lärarna under vanliga lektionerna har konstiga inlägg om hälsa. De kunde till exempel säga 

att om ni äter en pizza måste ni springa två mil men vi vill istället höra vad som är bra för mig 

att äta istället för att bara lägga energi på det negativa. Teorin om hälsa är liten.. Mer om det 

positiva så vi vet hur vi ska leva. Jag tycker att de är eleverna som får propagera för att få 

utelektioner när det är vackert väder. Det är inte lärarna som är den drivande kraften bakom 

det beslutet. Jag har fått lära mig mest på praktiken vad det gäller hälsa inom mitt kommande 
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yrke. 

 

Elev 4:  

Vad är hälsa för dig? 

Tänker på vad man stoppar i sig, till exempel på skolan får vi ju frukten som vi får äta och 

frukostarna som vi får ta del av för tio kronor. Det är ju nyttigt!  

 

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? 

Det pratas mycket om hälsa en del gånger och då lägger de tyngden på mat och motion och 

vad man inte ska äta. Det kan klart läggas in mer om hälsa. Informationen får vi både genom 

praktiska övningar och genom våra lärare. Jag tycker allt känns jättebra runt 

hälsoprofileringen.  

 

Elev 5:  

Vad är hälsa för dig? 

Hur man mår psykiskt sett som person och hur ens träning och matvanor ser ut. 

 

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering?    

Inom hälsa så har vi lärt oss om olika ätstörningar, vad som är nyttigt och att man inte ska 

överdriva konsumtion av hälsa. Jag tycker inte att man kan kalla oss för ett hälsogymnasium 

på grund av många orsaker bland annat att lokalerna är väldigt dåliga, mögel, damm, lukt. Jag 

har fått med mig en bra bild på hur man ska leva ett hälsosamt liv. Idrotten erbjuder något för 

alla med olika valmjöligheter som ska passa alla, allt från massage till fotboll. Det är stor 

skillnad på vad lärarna ger om hälsa på lektionerna. Det som gett mig mest inom 

hälsoprofileringen är kursen hälsopedagogik.  

 

Elev 6: 

Vad är hälsa för dig? 

Jag har inte påverkats mycket alls av skolan utan jag har själv tagit reda på information om 

vad man ska känna till för en god hälsa. Kunskaper om vad kroppen och själen mår bra av, för 

det är ju olika från person till person. 

 

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? 

Vi jobbar inte mycket på skolan om hälsa, en del gånger kan vi få morötter utan information. 
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Jag saknar fakta om varför en morot är bättre än godis. Jag tror att lärarna kanske tar för givet 

att alla vet vilket kanske stämmer. Jag blir inte påverkad av lärarna genom hälsoprofileringen. 

Eftersom hälsa är ett stort folkhälsoproblem tycker eleven att lärarna kan jobba mycket mer 

inom området hälsa.  

 

Elev 7:  

Vad är hälsa för dig? 

Det är väldigt viktigt att hålla en bra hälsa, genom att träna lagom och att äta bra mat. 

  

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? 

Man får veta mer att hälsa är viktigt med kost och friluftsdagar. Två från varje klass ordnar 

pedagogiska frukostar men som sker väldigt oregelbundet. 

Vi får lära oss mycket från våra friluftsdagar bland annat motionera och äta rätt. De flesta 

inser nog hur viktigt det är med hälsa. Men vissa lärare är mer engagerade än andra.  

Men det blev mer inriktat mot hälsa än vad jag trodde. Det är mer praktiskt om hälsa än 

teoretiskt. 

 

Elev 8 

Vad är hälsa för dig? 

Det är väldigt mycket, men kost och motion är väl det man tänker på i första hand. En sak för 

mig som inte går under hälsa är till exempel en tävling som vi gör på skolan, en sluta röka 

tävling. Det blir motsägelsefullt när man senare ser att vissa lärare då går ut och röker, med 

tanke på att utbildningen kallas för hälsogymnasiet. 

 

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? 

Vi fick mycket reklam om hälsoprofileringen vid informationen till gymnasievalen. Det visar 

sig nu att det var mer prat om reklamen än vad som händer i skolans verklighet.  

På lektionerna pratas det inte mycket om hälsa utan de håller sig oftast till ämnet som är på 

schemat. Jag tycker inte att jag fått med mig så mycket från hälsoprofileringen. 

 

Elev 9:  

Vad är hälsa för dig? 

Jag är ganska väl insatt inom området hälsa. Hälsa för mig är väldigt stort men det handlar ju 

främst om vad man äter och hur ens egen individuella träning ser ut. Jag tränar mycket på 
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Step In och tänker på vad jag äter. 

 

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? 

Det jag har fått med mig genom hälsoprofileringen är runt livet, den sociala hälsan. Vi har 

även fått göra motionstester på idrotten. Vetskap med för och nackdelar med snusning, 

rökning och alkohol. Vissa lärare tar upp mer om hälsa, skillnaden är ganska stor. 

Morgonpromenaden har jag varit med om två gånger på ett år men vi har haft mycket 

utelekar. På vanliga teoretiska lektioner får vi inte med speciellt mycket om ämnet hälsa, vare 

sig teoretisk eller praktisk. Det är på idrotten som man mest får ta del av ämnet hälsa. 

 

Elev 10: 

Vad är hälsa för dig? 

Det är typ, träning, äta hälsosam mat och att ha kunskaper.  

 

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? 

Jag tycker att hälsoambassadörerna har gett mig mycket kunskap om hälsa genom deras 

arbete och engagemang. Jag har även fått mycket om hälsa genom hälsopedagogiken som är 

en kurs som vi har läst. Idrotten och andra ämnen har gett mig mycket lärdom. Jag har blivit 

påverkad av lärarna att jobba med min hälsa och även genom de praktiska aktiviteter som vi 

gjort. Det är stor skillnad på lärarna när det gäller engagemang att lära ut om hälsa även fast 

vi har en hälsoprofilering som ska visa sig. Man skulle kunna ha mer uteaktiviteter för att 

stärka medvetenheten/påverkan för oss elever.  

 

Elev 11: 

Vad är hälsa för dig? 

Det är ganska svårt att svara på i och med att området hälsa är så stort. Men det är väl typ det 

vanliga, träning och äta rätt, och säkert mycket mer. 

 

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? 

Jag har inte blivit så mycket mer medveten om hälsa genom lärarnas påverkan. Det är bra att 

få frukt på lektionerna ibland men det ska vara mer uppgifter om hälsa på lektionerna som att 

till exempel skriva arbeten om hälsa. Jag tycker att kursen hälsopedagogik gav mest påverkan 

och anser inte bli påverkad på övriga lektioner på programmet. Det är stor skillnad på lärarnas 

jobb inom hälsoprofileringen. Vissa anstränger sig att få in hälsobiten medan vissa glömt eller 
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struntar i den helt. Trots det har jag blivit mer medveten genom att gå ett program med 

hälsoprofilering. 

 

Elev 12:  

Vad är hälsa för dig? 

Jag vet inte, det är väl allt som är bra för en själv. 

 

Vad tycker du att du fått med dig inom området hälsa genom skolans hälsoprofilering? 

Hälsopedagogiken har gett mig mycket inom hälsa. Genom hälsoprofileringen har jag börjat 

röra på mig mer än förr. Det lärarna pratar om hälsa påverkar mig, för de kan sånt där. Jag har 

fått med mig mycket av hälsoprofileringen. Tyvärr har jag inte fått vara med på en promenad 

hittills. Idrottslärarna jobbar mest med att förmedla ut hälsa. De andra lärarna är det stor 

skillnad på arbetet med hälsa. Jag tror att de flesta eleverna inte märker att det är en 

hälsoprofilering som vi går som ändå ligger i vår gymnasieutbildning. 

 


