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Sammanfattning 

 
I det svenska ämnet Idrott och Hälsa fokuserar undervisningen om hälsa främst på att medvetandegöra 

den fysiska aktivitetens påverkan på hälsa. I Sydafrika undervisas istället hälsa ur ett bredare perspektiv, 

inom ett ämne som kallas Life Orientation, där fler faktorer än enbart den fysiska aktivitetens påverkan 

belyses. Syftet med denna studie är att beskriva hur undervisningen inom ämnet LO på en 

gymnasieskola i Kapstaden, Sydafrika går till samt undersöka elevernas upplevelse av vad 

undervisningen bidrar med till deras syn på hälsa. Data har samlats in under en tre veckor lång 

praktiknära vistelse genom två kvalitativa metoder, fokusgrupper med elever och observationer i 

klassrum. Undersökningen genomfördes i ett arbetarklassamhälle kallat Ocean View, där de socio-

ekonomiska förutsättningarna kan beskrivas som låga. Resultatet visar ett ensidigt undervisningsmönster 

samt beskriver delar av vad eleverna anser att de lär sig om hälsa inom ämnet. På resultatet appliceras 

sedan en bioekologisk hälsomodell för att försöka förstå elevernas upplevelse av vad undervisningen 

bidrar med till deras syn på hälsa.  

 

Nyckelord: Balans i tillvaron, ekologiskt perspektiv, elevperspektiv, hälsa, hälsoundervisning, Life 

Orientation, Sydafrika, utbildning. 

 

  



Abstract 

 
The education regarding health in the Swedish subject physical education mainly focuses on the 

influence of physical activity in relation to health promotion. In South Africa, health education is 

mediated in a wider perspective within the subject Life Orientation, where more influences than physical 

activity are considered. The purpose with this research is to describe how the education regarding health 

within the subject LO at one high school in Cape Town, South Africa, works and to study the learners’ 

perception of what the education are contributing with to their view on health. Data have been collected 

during three weeks through focus groups (consisting of the learners) and observations within the 

classroom. The research was conducted in a working-class area, called Ocean View, where the 

socioeconomic factors can be described as low. The result is showing a one-sided teaching approach and 

it also describes parts of what the learners´ claim that they learn regarding health in LO. A bioecological 

health model will then be applied on the result, trying to understand and enlighten the learners´ 

perception of what the education are contributing with to their view on health. 

 

Key words: Balance in life, ecology perspective, education, health, health education, learners´ 

perspective, Life Orientation, South Africa. 

 

  



Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till lärarna inom Idrottsvetenskap som från första stund varit mig behjälpliga för 

att kunna möjliggöra denna undersökning i Kapstaden, Sydafrika. Att få pröva mina vingar i en för mig 

helt ny undervisningskontext har stärkt mitt självförtroende och berikat mig med erfarenheter som jag 

alltid kommer se tillbaka på med nöje och tacksamhet. Ett extra stort tack till Peter Fenton som under min 

vistelse aldrig var mindre än tio minuter bort och som alltid tog sig tid att lyssna på en ibland frustrerad 

men likväl exalterad och motiverad ung lärarstudent.  
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1. Inledning 

 

I de övergripande mål och riktlinjer för både grundskolan och gymnasieskolan i Sverige framhävs att det 

är skolans ansvar att varje elev ges de kunskaper och förutsättningar hen behöver för att främja en god 

hälsa (Skolverket, 2011a, 2016). Vid läsning av grundskolans ämneskursplaner förefaller det som att detta 

gemensamma uppdrag fördelas ut på ämnena hemkunskap, idrott och hälsa, de naturorienterande ämnena 

biologi, fysik och kemi samt geografi (se Skolverket, 2016). I gymnasiet delas det ut på idrott och hälsa 

samt naturkunskap (se Skolverket, 2011a). Elevernas framtida förutsättningar för en god hälsa sprids alltså 

ut på flera ämnen. Det finns samtidigt ett ämne som använder begreppet hälsa i ämnets beteckning, 

nämligen idrott och hälsa. Hälsodelen är också det som till stor del motiverar ämnets existens i 

läroplanerna (se Skolverket, 2011, 2016). Studier av Thedin-Jacobsson (2004) och Quennerstedt (2006) 

visar båda på att ämnet hälsa främst motiveras, förklaras och presenteras för elever utifrån en fysiologisk 

diskurs där man enkelt förklarat menar att rörelse främjar hälsan. Thedin-Jacobsson (2004) studie visade 

också att lärarna i IH hade stora svårigheter med att definiera begreppet hälsa och vad de hade för mål 

med sin undervisning om hälsa, vilket bidrog till att hälsodelen hamnade i skymundan. Det sammanfaller 

med Skolinspektionens (2010) tillsynskontroller där man uppmärksammade att hälsodelen inom ämnet 

nästan inte förekom alls trots att det tydligt uttryckts i ämnets kursplan.  

Jag vill hävda att vara ansiktet utåt för ämnet idrott och hälsa kräver att man har en djupgående förståelse 

för vad hälsa kan innebära, och då inte enbart i relation till fysisk aktivitet. Det är viktigt för att förstå vad 

idrottslärarens del är i bidragandet till elevernas livslånga förutsättningar att nå en god hälsa men kanske 

främst för att inte ge eleverna en missvisande bild av att hälsa enbart är kopplat till fysiska element. 

Adriansson (2013) visar exempel på att det absolut finns lärare som har en bred förståelse om hälsa och 

som ger uttryck för att det inte enbart handlar om fysiska aspekter utan även att det psykiska och sociala 

spelar in. Deras kommentarer tyder däremot på att det är den fysiska aspekten av hälsa som är ämnets 

främsta huvudriktning att medvetandegöra för eleverna, vilket även kommentarmaterialet till kursplanen 

för IH formulerar (Skolverket, 2011b). Kommentarmaterialet beskriver dessutom att eleven ska få en 

förståelse för att definitionen av hälsa kan se olika ut för olika individer och att olika livsstilar genererar 

olika effekter på hälsan. Det tyder på ett bredare uppdrag för IH-läraren och att eleverna ska ges mer 

insikter om hälsa än enbart de fysiska aspekterna. 

Ahlberg (2016) har gjort en undersökning där elever i årskurs nio fick ge sin syn på hälsa. Där visade det 

sig att eleverna hade goda kunskaper om begreppet men där deras största svårighet var att finna balans i 

sin personliga tillvaro för att uppnå god hälsa. Att kunna ta till sig och använda olika handlingsmönster 

för att främja god hälsa är just vad att lära sig hälsa handlar om menar Quennerstedt (2006). Kan vi som 

ämneslärare bidra eleverna på något annorlunda sätt för att främja elevernas förmåga att främja hälsan? 
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Det är ett område som denna undersökning vill fördjupa genom att vidga ett perspektiv utanför den svenska 

utbildningskulturen. 

”As the world is ever changing, a broader global/international perspective of health and physical education 

pedagogy is needed. It is self-evident that we can and need to learn from one another from throughout the world” 

(Chin & Edington, 2014, ss. 2). 

Denna uppsats bidrar med möjligheten att erfara en ny kultur, ett annat utbildningssystem och uppleva ett 

nytt angreppssätt på hur man utbildar elever om hälsa, i och med tre veckors vistelse på en gymnasieskola 

i Kapstaden, Sydafrika. Sydafrika sammankopplar inte ämnet hälsa direkt med idrott som i Sverige. Istället 

ingår hälsa inom ramen för ett ämne som benämns Life Orientation, där för övrigt även fysisk utveckling 

ingår, jämförbart med vår idrott. I ämnet LO undervisas hälsa utifrån ett bredare perspektiv jämfört med 

IH. Ett nytt perspektiv på undervisningen om hälsa kan göra mig mer medveten om vad hälsa kan innebära 

och ge en ökad förståelse för hur olika individer och kulturer anser att en god hälsa främjas. 

  



3 
 

2. Teoretisk utgångspunkt 

 

2.1 Definition av begreppet hälsa 

Att definiera begreppet hälsa är inte helt enkelt. Vad begreppet innebär är beroende av vilken 

utgångspunkt man talar om hälsa. Inom medicinsk vetenskap har man ett synsätt, precis som 

pedagogisk, filosofisk och psykologisk vetenskap har sina sätt att åskådliggöra detsamma. Medin och 

Alexandersson (2000) har genom en litteraturstudie av begreppet hälsa funnit två övergripande 

inriktningar, den biomedicinska och den humanistiska. Den biomedicinska inriktningen ser hälsa och 

sjukdom som varandras motsatser medan man inom den humanistiska inriktningen beskriver andra 

former av samband mellan hälsa och sjukdom. Inom dessa inriktningar finns det en mängd olika teorier 

som Medin och Alexandersson (2000, se tabell 2.1, ss. 39) delat in i tre kategorier. Enkelt beskrivet 

innehåller kategori 1 teorier som svarar på vad hälsa är, kategori 2 intresserar sig både för vad hälsa är 

och hur det uppnås, medan kategori 3 enbart koncentrerar sig på hur hälsa uppnås. Definitionen av hälsa 

beror alltså på utifrån vilken inriktning och teori man utgår ifrån. I ett försök att ge begreppet hälsa en 

allmängiltig definition erbjuder Världshälsoorganisationen följande (WHO, 1948):  

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

infirmity. 

WHO beskriver här hälsa som ett tillstånd av fullständigt välbefinnande och betonar både det fysiska, 

mentala och sociala. Det går att skilja en humanistisk inriktning i denna definition eftersom det 

poängteras att det inte enbart handlar om frånvarande av sjukdom.  

Sedan WHOs´ definition ovan har synen på hälsa utvecklats och ses som mycket mer än enbart ett 

tillstånd. Hälsa har senare också beskrivits som en upplevelse, resurs och process. Hälsa som en 

upplevelse kan innebära att man upplever en mening med livet eller enkelt uttryckt att man upplever 

välbefinnande (Medin & Alexandersson, 2000). Att se hälsa som en resurs beskriver Haglund, 

Pettersson, Finer och Tillgren (1993) som betydelsen av hälsa för en individs förmåga att nå både vitala 

och umbärliga mål i livet. Hälsa som en process beskriver de som att hälsa är något föränderligt som 

ständigt är påverkbart både av miljön och individen själv. De olika synsätten på hälsa går som synes in i 

varandra och ger samtidigt en förståelse för att det är ett svårdefinierat begrepp. Denna undersökning 

utgår från den humanistiska inriktningen. Hälsa ses alltså inte som motsatsen till sjukdom. Vidare 

kommer hälsa förklaras utifrån den ekologiska teorin som intresserar sig för hur individen upprätthåller 

sin hälsa. Hälsa kommer härmed tolkas som en process som ständigt är föränderlig och påverkbar, både 

av individen själv samt den yttre miljön. 
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2.2 Ett ekologiskt perspektiv på hälsa 

Den ekologiska teorin om hälsa intresserar sig för vilka faktorer som påverkar respektive upprätthåller 

hälsa. Här omfattar hälsa individens interaktion med den yttre omgivningen. Det kan både vara fysiskt, 

psykiskt och socialt. En individs hälsa förklaras härmed bero på om denna växelverkan mellan den yttre 

miljön och individens inre natur bidrar positivt eller negativt (Medin & Alexandersson, 2000).  

En god hälsa sägs i denna ansats korrelera med hur väl individen känner kontroll och balans i sin 

tillvaro. Det innebär i sin tur att om man inte upplever att man har möjlighet att påverka sin livssituation, 

alltså att omgivningen begränsar det önskade handlandet, riskerar individen uppleva alltmer ohälsa 

(ibid.). Till exempel; en individ upplever förmodligen god fysisk hälsa genom att motionera och äta sund 

kost. Dock kan den yttre miljön göra att individen inte kan tillgodose detta behov. Att inte kunna äta en 

sund kost kan bero på begränsade ekonomiska tillgångar, att inte kunna motionera regelbundet kan bero 

på upplevd tidsbrist som exempel. Den psykiska hälsan kan till exempel påverkas av om individen 

vantrivs på sitt jobb, då man kan säga att interaktionen mellan individen och den yttre miljön har en 

negativ inverkan på den psykiska hälsan. Social hälsa kan innebära hur väl individen trivs med diverse 

relationer som kan vara familj, vänner, arbetskollegor och så vidare. En individ som inte känner sig 

bekräftad och uppskattad för den man är i en viss grupp kan exempelvis påverka negativt avseende 

dennes sociala hälsa. 

Denna undersökning kommer i fortsättningen utgå från det ekologiska perspektivet på hälsa. Hälsa ses 

alltså som en process som påverkas av hur väl individen känner kontroll och balans i förhållande till den 

yttre omgivningen.  

 

2.3 Ekologisk modell för att förstå en individs möjliga påverkan till sin hälsa 

En ekologisk hälsomodell kan vara behjälplig för att söka förklaringar till olika hälsobeteenden eller som 

i detta fall ge möjliga förklaringar till hur en individ anser att de kan upprätthålla sin hälsa. Modellen 

hjälper oss sätta upp ramar som tydliggör olika nivåer inom vilka individen har möjlighet att agera. 

Dessa nivåer står för om individens uppfattning av hälsa exempelvis påverkas av samhället, arbetet, 

familjen eller egna behov. Dessa nivåer tangerar förvisso varandra men gör det ändå möjligt att beskriva 

verkligheten med mer begriplighet (Sallis, Owen & Fisher, 2008). Här följer en förklaring av den 

bioekologiska modell som beskrivs i Bronfenbrenner och Morris (2006), som är en utveckling av den 

första utvecklingsekologiska modell som Bronfenbrenner konstruerade 1979.  

I denna modell avgränsas de olika nivåerna som påverkar individens beteende och uppfattningar med 

olika system. Första systemet kallas mikrosystemet som omfattar allt i omgivningen som individen direkt 
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interagerar med. Beroende av individens personliga särdrag och behov görs unika tolkningar av varje 

interaktion, så kallade proximala processer (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Exempel på en interaktion 

kan vara en lektion om hälsa i skolan, familjerelationer, kompisar och även fysiska objekt som bollar, 

hus, lekplatser, vapen, med mera.  

Alla dessa direkta interaktioner är olika mikrosystem som tillsammans bildar ett mesosystem. 

Mesosystemet består alltså av olika mikrosystems relation till varandra (ibid.). Exempelvis kan det som 

sker i skolan påverka hur individen beter sig i familjen och tvärtom.  

Över mesosystemet finns ett exosystem. Här inryms faktorer som påverkar de direkta interaktioner som 

individen bemöter (ibid.). Exempelvis finns det ett skolverk som formulerar kursplanerna som i sin tur 

påverkar vad skolan förmedlar till eleverna. 

Utanför exosystemet är vi uppe på makronivå. Här inryms kulturella-, ekonomiska-, historiska-, 

ideologiska- och livsomständighetsfaktorer som också kan förklara individers slutliga handlanden 

(ibid.). Makrosystemets potentiella påverkan på individens handlande är också det som motiverar värdet 

av att genomföra en undersökning i ett annat land som skiljer sig från Sverige. 

För att senare kunna tydliggöra vad som påverkar elevernas uppfattning om hälsa har en schematisk 

modell utifrån Bronfenbrenner och Morris (2006) beskrivning konstruerats. Schematiseringen av 

modellen har dels gjorts för att tydliggöra den bioekologiska modellen och för att senare kunna användas 

i resultatdiskussionen som analysverktyg till observerade data. 

 

Figur 1. Schematisk modell över olika system där individen verkar inom, kopplade till elevernas uppfattning om hälsa. 
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Den blåfärgade delen, mikro- samt mesosystemet, ramar in den del där individens direkta interaktioner 

sker. Det beskriver alltså individens handlingsutrymme där denne själv kan påverka sin hälsa. Den 

orangefärgade delen ligger bortom individens handlingsutrymme och direkta interaktioner.  

Genom att exempelvis intervjua elever om vad de finner essentiellt för ett hälsosamt liv uppmärksammas 

inre behov och personliga intressen som påverkar deras hälsobeteende. Det som uttrycks kan sedan 

analyseras och förklaras tillsammans med de övriga nivåerna. Att observera vad skolan lär ut om hälsa 

kan synliggöra ett mikrosystems påverkan. Genom att beskriva vad som formuleras i kursplanerna i 

relation till hälsa ges en del av exosystemets påverkan. En bakgrundsbeskrivning som också behandlar 

samhället där undersökningen genomförs tillsammans med en förklaring om Sydafrikas historia, politik 

och ideologi kan berika förståelsen för hur makronivån speglar elevernas uppfattning och handlande. 
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3. Litteraturgenomgång 

 

3.1 Sydafrika 

Sydafrika består av cirka 56 miljoner människor. Landet beskrivs som mångkulturellt, mycket beroende 

av de Europeiska koloniseringarna som startade på 1600-talet. Det kommer dels till uttryck med en bred 

variation av religion och språk. Hela elva officiella språk talas i Sydafrika där engelska är det fjärde 

vanligaste språket att ha som modersmål. De allra flesta anses kunna engelska (Wikipedia, 2018a). 

Det är svårt att beskriva Sydafrika utan att nämna tiden under apartheid. Den varade från år 1948 till 

1991 och präglar än idag hur samhället ser ut. Apartheid kan beskrivas som ett system som delade in 

människor i olika raser efter deras hudfärg; black, white, indian och coloured. De mörkhyade 

diskriminerades och blev till och med tvångsförflyttade från sina hem och placerade tillsammans i nya 

underprivilegierade områden. Underprivilegierade på så sätt att det var trångt, avskilt och låg standard. 

De anlitades också som arbetskraft för de vita och nedvärderades inom samhället i stort (Wikipedia, 

2018b).  

Efter en lång kamp mot apartheid backade den dåvarande regeringen sakteliga. 1994 valdes en ny 

regering med stor majoritet, med den tidigare fängslade politikern Nelson Mandela i spetsen. Han blev 

landets nya president och med årens lopp har de mörkhyade kunnat kämpa sig till bättre förhållanden. 

Problemen är dock långt ifrån avklarade. Landet brottas fortfarande med stora skillnader mellan rika och 

fattiga och där skillnader mellan de borttagna rasklassificeringarna fortfarande består (Wkipedia, 2018a). 

Dessa stora skillnader är delvis en förklaring till den relativt höga brottslighet som landet har brottats 

med under längre tid (Wikipedia, 2018c). Sydafrika är också det land som till antalet har flest HIV/AIDS 

drabbade invånare, 7 miljoner. Det är ett bekymmer som landet fortfarande försöker få bukt med och 

som även avspeglar sig i skolan inom ämnet LO (Wikipedia, 2018a). 

 

3.2 Utbildningssystemet i Sydafrika 

Segregationen av samhället under apartheid återspeglas även i skolan. Under apartheid gick de 

mörkhyade exempelvis en särskild utbildning kallad Bantu education. Denna form syftade till att utbilda 

arbetskraft och för att bevara rasskillnader. Dessa skolor hade mycket sämre materiella förutsättningar 

och generellt lågt utbildade lärare (Wkipedia 2018a.). Sedan dess har utbildningssystemet genomgått 

flertalet reformer, 1998, 2002 (se Wikipedia, 2018d) där det nuvarande styrdokumentet CAPS inrättades 

2012 (se https://www.education.gov.za/). De senaste snabba förändringarna i styrdokumenten har 

försvårat implementeringen och spridit en osäkerhet bland lärarna som exempelvis Moodley (2013) 

https://www.education.gov.za/
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uppmärksammat. Den senaste reformen menar hon dock uppskattas mer av lärarna tack vare att det är 

tydligare vad läraren förväntas undervisa. 

Den sydafrikanska skolan består likt den svenska av en grundutbildning från årskurs 0 till 9. Därpå följs 

ett val där eleven antingen kan välja att fortsätta på en mer praktisk yrkesinriktad utbildning, college 

eller fortsätta inom ”vanliga skolan” årkurs 10 till 12. Till skillnad från Sverige är skolan inte gratis. 

Skolorna fördelas på en skala från 1 till 5 där 1 representerar skolor som är placerade i de fattigaste 

områdena medan 5 är belägna i de rikare delarna av landet. Utifrån viken kategori skolan delas in i 

betalar staten en bestämd summa pengar per elev, där de fattigare får mer än de rika. Skillnaden vägs 

upp med skolavgifter som betalas av elevens föräldrar eller i särskilda fall med bidrag. 80 % av 

Sydafrikas skolor ingår inom kategori 1 till 3 medan 5 % ingår i kategori 5. Likt Sverige finns det även 

privatskolor att tillgå (Wikipedia, 2018d). 

Trots den ekonomiska fördelningen avgörs elevers utbildningsstandard till stor del av familjens 

ekonomiska förutsättningar. De fattigare skolorna korrelerar med stora klasser, dåliga lokaler, outbildade 

lärare och en mindre andel elever som klarar examen. Dessa skolor utgörs än idag till större delen av 

mörkhyade elever vilket är ett bevis på att apartheid än idag återspeglas även i skolan (Morrow, 2007). 

 

3.3 Life Orientation i Sydafrika 

I ämnet LO studeras relationen mellan individen och dennes omgivning. Det syftar till att ge eleverna 

ökade förutsättningar att kunna fatta goda och väl informerade beslut i livet. Ämnet vill inte enbart bidra 

med kunskaper utan också med goda värderingar, som exempelvis hur man är en ansvarstagande 

medborgare, vikten av att engagera sig i samhället, samt innebörden av ett hälsosamt och produktivt liv. 

Genom undervisningen ska eleverna inse möjligheterna de har att påverka sin livsutveckling i ett 

ständigt föränderligt samhälle (Department of Education, 2011). Det tyder på att det finns en viss 

ekologisk inriktning på ämnesinnehållet, inkluderat hälsa. 

LO är ett av de fyra kärnämnena i den Sydafrikanska skolan, vilket innebär att det är ett obligatoriskt 

ämne för alla gymnasielever. Ämnet består av sex olika delar; development of the self in society, social 

and environmental responsibility, democracy and human rights, careers and career choices, study skills 

och physical education. Alla delar beskrivs som lika viktiga och överlappar varandra i flera avseenden. 

LO utgår som synes från ett holistiskt perspektiv på människan där såväl fysiska, psykiska och sociala 

egenskaper tas i beaktning. Allt för att ge eleverna insikter och möjligheter att kunna påverka sitt liv i en 

lyckad riktning och i längden bidra till ett bättre demokratiskt samhälle (ibid.). Om LO undervisas väl 

och korrekt utifrån kursplanens intentioner kommer eleverna att ha utvecklat följande enligt Matshoba 

och Rooth (2014): 
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• Stärkt sin personlighet och förmåga att fatta beslut, samt lösa problem. 

• Kunna anbringa och ta ansvar för de mänskliga rättigheterna, samt planera karriär och mål i 

livet. 

• Beslutsamhet att främja hälsa, samt vilja att delta i fysisk aktivitet.  

I årskurs 10 till 11 är 66 timmar av undervisning avsatt för LO per läsår. I årkurs 12 är 56 timmar avsatt 

för detsamma. Därpå tillkommer examinationer som innebär att totalt 80 timmar tillägnas LO per läsår 

för varje årskurs. Det motsvarar två en-timmars lektioner i veckan. Ungefär hälften av tiden ska vara 

avsatt för idrott (physical education) (ibid.). 

 

3.4 Hälsa formulerat i kursplanen, inom ämnet Life Orientation för årskurs 10 till 12 

LO syftar till att studera individen i relation till omgivningen. Det innebär från en ekologisk teoretisk 

utgångspunkt att allt innehåll i ämnet behandlar hälsa. Däremot är det enbart två delar av ämnet, 

development of the self in society (DSS) och physical education (PE), som uttryckligen formulerar hur det 

undervisade innehållet bidrar med kunskaper och värderingar om hälsa. 

3.4.1 Development of the self in society. 

I årskurs tio rekommenderas DSS utgöra åtta timmar av undervisningen i LO. Undervisningen ska 

behandla hur ojämlikhet i relationer kan påverka välmående negativt, sexualkunskap, hur en förbättrad 

fysisk status även påverkar den psykiska hälsan samt vikten av att återhämta sig för sin egen hälsas skull 

(Department of Education, 2011). 

I årskurs 11 ökar mängden undervisning av DSS till rekommenderat elva timmar på ett läsår och hälsa 

framkommer än mer tydligt i kursplanen. Relationers påverkan på välmående behandlas återigen med 

inriktning på ansvar och rättigheter i en relation med mycket fokus på könsskillnader. Kursplanen belyser 

också riskbeteenden vad gäller spridning av könssjukdomar, tidig graviditet, säkerhet, trafik, hygien och 

droger. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla sin förmåga i problemlösning för att kunna planera 

och nå uppsatta mål i livet. Kostens betydelse för hälsa och för att orka vara fysisk aktiv behandlas också 

(ibid.). 

I årskurs 12 undervisas eleverna om livskunskaper med avseende att kunna anpassa sig till förändrade 

förutsättningar och fortsatt kunna upprätthålla en god hälsa genom livet. Det innefattar även vilka 

hälsomässiga konsekvenser som följer från val av livsstil. Exempelvis formulerar kursplanen hur oskyddat 

sex kan leda till könssjukdomar där specifikt HIV/AIDS nämns. För att motivera till livslångt deltagande 

i fysisk aktivitet belyser man de fysiska, psykiska, sociala och känslomässiga positiva effekter som fysisk 

aktivitet genererar. Här framkommer att fysisk aktivitet kan motverka sjukdomar och i sin tur motverka 

ohälsa (ibid.) 
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3.4.2 Physical Education 

PE är motsvarigheten till idrott och hälsa. Det utgör ungefär hälften av ämnet där det går att skönja en 

progression föreskriven i kursplanen (se Department of Education, 2011) som i årskurs 10 verkar genom 

att eleverna ska delta i diverse fysiska aktiviteter. I årkurs 11 och 12 syftar deltagandet till att förbättra 

elevernas kondition och hälsa samt att eleverna i årkurs 12 ska planera och genomföra egna 

träningsprogram. I samband med de fysiska aktiviteterna ska säkerhet och risker belysas. 

 

3.5 Tidigare forskning inom Life Orientation. 

Få studier har gjorts utifrån elevernas upplevelser av ämnet LO. En studie som har utgått från elevernas 

perspektiv har gjorts av Jacobs (2011) som intervjuade elever från årskurs 7 till 12 för att bland annat ta 

reda på vad de uppfattar att de lär sig i ämnet som helhet. Det mest frekventa svaret var att de lär sig 

saker om livet generellt. Vissa hävdade att de inte lärde sig någonting alls och att ämnet bara bestod av 

upprepningar och bekräftelser på saker de redan visste. Det är ett problem också enligt Matshoba och 

Rooth (2014) som hävdat att eleverna behöver mer kognitiva utmaningar inom ämnet. Jacobs (2011) 

tolkade samma uttalanden från eleverna som att det saknas tydliga mål med ämnet och att eleverna inte 

vet vad de förväntas lära sig. Av de mer specifika svaren i Jacobs studie framkom främst lärande som 

kan kopplas till riskbeteenden som kan leda till könssjukdomar, våld och drogmissbruk. Noterbart var att 

lärandemålen inom idrott nämndes väldigt sällan. Eleverna visade sig däremot vara väl medvetna om 

kopplingen mellan hälsa och faktorer som fysisk aktivitet samt kostens betydelse, något som även 

studien av Toriola, Amusa, Patriksson och Kougioumtzis (2010) indikerar. I studien gjord av Jacobs 

(2011) uttrycker också eleverna att undervisningen borde vara mer verklighetsanknuten och utgå mer 

från deras intressen för att uppfattas som meningsfull.  

Undervisningsmetoderna i LO uppges till övervägande del bestå av traditionella undervisningsmetoder 

där läraren förmedlar kunskap via exempelvis tavlan (Rooth, 2005; Prinsloo, 2007 & Deventer, 2009). 

Det stämmer däremot inte överens med hur lärarna själva menar att de undervisar i ämnet. De säger sig 

använda mer elevstyrda former som grupparbeten och diskussioner (Rooth, 2005). Lärare tycks vid 

planering av undervisningen utgå mycket ifrån de läromedlen som är konstruerade i linje med 

styrdokumenten. Det bidrar både med tydlighet och mindre arbete för lärarna enligt Moodley (2013). 

I ett försök att minska ungdomars riskbeteenden, som kan leda till ohälsa, genomförde Caldwell, Smith, 

Wegner, Vergnani, Mpofu, Flisher och Mathews (2004) ett projekt på fyra skolor inom ämnet LO, kallat 

Hälsoklok. Målet med Hälsoklok var att minska överförandet av könssjukdomar som HIV/AIDS, 

undvika drogmissbruk, samt få ungdomarna att fylla sin fritid med positiva sysselsättningar och 

upplevelser. Undervisningsmetoderna bestod av grupparbeten, diskussioner, rollspel och liknande 

metoder som efterfrågats i studier av Rooth (2005), Prinsloo (2007), Deventer (2009) och Jacobs (2011). 
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Undervisningen var mycket uppskattad både bland lärare och elever. Eleverna upplevde att någon 

äntligen lyssnade på dem och de kände att undervisningsinnehållet var meningsfullt för dem. Utbildare, 

administratörer och personal på alla nivåer som tog del av materialet såg Hälsoklok som något positivt 

för ungdomars utveckling. De uppskattade främst att läroplanen fokuserade på att uppmärksamma de 

positiva beteenden snarare än att undvika negativa beteenden, något som även eleverna i Jacobs (2011) 

studie efterfrågade. 

 

3.6 Sammanfattning 

Sydafrikas utbildningsystem sliter precis som landet i övrigt med stora skillnader i kvalité och rättvisa. 

Det är uppenbart att apartheid fortfarande ligger till grund för många av landets problem som i sin tur 

förklarar varför ett ämne som Life Orientation är obligatoriskt. LO ska ge eleverna en plattform att angripa 

livet och bidra med självförtroende att kunna verka i och bidra till ett bättre samhälle. Intentionerna är 

noga motiverade men som tidigare forskning visat är det svårt att realisera dem. Brist på kompetens bland 

lärare, brist på tid och resurser nämns som främsta orsaker. Ytterst lite forskning fokuserar på elevernas 

upplevelser inom ämnet. Jag inte lyckats hitta forskning som direkt fokuserar på hur gymnasieelever i 

Sydafrika upplever undervisningen om hälsa inom LO. Förhoppningen är att denna uppsats ska kunna 

bidra med det och samtidigt ge en bild av hur hälsoundervisningen går till. 

 

4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur undervisningen om hälsa går till inom ämnet Life 

Orientation, på en gymnasieskola i Kapstaden, och undersöka elevernas upplevelse av vad 

hälsoundervisningen bidrar med till deras syn på hälsa. 

För att kunna besvara ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 

1) Vilka undervisningsmetoder kan komma till uttryck inom undervisningen om hälsa i ämnet Life 

Orientation? 

2) Vad talar lärarna om i samband med hälsoundervisningen i ämnet Life Orientation? 

3) Vad anser eleverna är viktigt för att upprätthålla god hälsa? 

4) Vad anser eleverna att de lär sig om hälsa i ämnet Life Orientation? 
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5. Metod 

 

5.1 Design 

Om målet med en studie är att nå en rik och djup förståelse för det som undersöks stämmer det väl in på 

hur den kvalitativa metoden kan motiveras enligt Hassmén och Hassmén (2014). De hävdar också att en 

kvantitativ ansats på forskningen eftersträvas mer då man avser att undersöka något på bredden och för 

att kunna göra mer generaliserade slutsatser för den avsedda populationen. Vid mitt besök i Sydafrika 

ingick förutom forskning också att praktisera inom verksamheten på skolan. Denna inre närvaro i 

verksamheten motiverar enligt Hassmén och Hassmén (2014) än mer att utgå från en kvalitativ ansats då 

denna närvaro ses som en tillgång som möjliggör rikare och mer insiktsfulla tolkningar av både 

verksamheten och elevernas upplevelse av densamma. Med denna vetskap valdes ett kvalitativt 

förfarande. 

All data har samlats in från en och samma gymnasieskola i ett arbetarklassamhälle i Kapstaden, 

Sydafrika. Data samlades in utspritt över tre veckor där observationer och fokusgrupper användes som 

insamlingsmetoder. Valet att endast fokusera på en skola grundas på att det tar tid att förstå den miljö 

som eleverna och lärare verkar inom. Om flera skolor hade varit inblandade hade dessutom mer tid fått 

läggas på organisering jämfört med att studera praktiken. 

5.1.1 Observationer som kvalitativ metod 

Observationer kan enligt Pripp och Öhlander (2011) ge information om fenomen som inte hade nämnts 

under en intervju då vissa saker förefaller så självklara för de observerade. Samtidigt framhäver de att 

nackdelen med enbart observationer är att bakomliggande tankar och förklaringar bakom det 

observerade inte synliggörs. Utifrån deras beskrivningar av observationstekniker valdes en icke-

deltagande observation som på förhand valt att fokusera på vad läraren sade om hälsa men samtidigt 

tilläts vara öppen inför andra intressanta fenomen för att inte begränsa den på förhand relativt okända 

miljön för mig. Observationerna utgick från en miljö, klassrummet, där ämnet LO undervisades. I detta 

sammanhang skedde observationerna med viss distans, där jag antecknade och noterade vad som sades 

och gjordes. Observationerna avgränsades i slutändan till att fokusera på vilka undervisningsmetoder 

som kom till uttryck samt vad läraren talade om till eleverna gällande hälsa. Det observerade materialet 

ligger till grund för det presenterade resultatet avseende frågeställning 1 och 2. 

5.1.2 Fokusgrupper som kvalitativ metod 

Fokusgrupper är en form av gruppintervju med syfte att samla in data om ett förbestämt ämne genom 

diskussion mellan intervjudeltagarna (Wibeck, 2010). Målet är att frambringa ett rikt material där olika 

uppfattningar och åsikter presenteras, utmanas och försvaras (Kvale & Brinkmann, 2014). Fördelen och 

motiveringen till att fokusgrupper valdes som metod är att tillhanda bättre beskrivande data genom att 
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deltagarna i och med interaktion med varandra väcker tankar som annars kanske inte kommit fram. Trost 

(2010) riktar en del kritik mot fokusgruppsintervjuer, där han menar att alla intervjuade inte vågar yppa 

sina åsikter och att vissa kan bli mer dominanta än andra. Grupptryck kan påverka deltagarna att ingå i 

en diskurs de inte alls skulle hålla med om vid en individuell intervjusituation. Han säger till och med att 

gruppintervjuer inte skall användas i syfte att finna kvalitativa mönster och för att nå deltagares åsikter 

samt attityder. Dessa risker medvetandegörs även av Wibeck (2010) som däremot också nämner 

fördelarna med att deltagarna delar med sig av, kan bygga vidare på och utmana andras tankar, vilket 

bidrar med mer djup och därmed ökad förståelse för forskaren.  

Med vetskap om både för- och nackdelar valdes fokusgrupper som metod för att undersöka vad eleverna 

anser är viktigt för att upprätthålla sin hälsa (frågeställning 3) samt vad de anser att de lär sig om hälsa i 

ämnet LO (frågeställning 4). Fokusgrupper valdes dels för att jag på förhand inte visste så mycket om 

verksamheten och att då ge mer utrymme till eleverna att styra diskussionerna mot det de upplevde var 

väsentligt såg jag som en fördel. Det öppna förhållningssättet bidrog också till att eleverna diskuterade 

hur de upplevde att undervisningen går till vilket också har använts som kompletterande material till 

klassrumsobservationerna som fokuserade på frågeställning 1 och 2. 

 

5.2 Urval 

Tre olika LO-lärares undervisning, samt vid två tillfällen undervisning anordnad av en socialarbetare, 

observerades. Totalt utgörs resultatet till frågeställning 1 av sexton observerade lektioner inom 

årskurserna 8 till 11. Anledningen till att inga lektioner i årskurs 12 observerades var att de vid denna 

tidpunkt redan skrivit slutprovet inom ämnet LO. Sju av de sexton observerade lektionerna behandlade 

hälsa och utgör därmed resultatet till frågeställning 2. Fem av dessa lektioner undervisades av en och 

samma lärare medan de andra två genomfördes respektive anordnades av en socialarbetare. 

Deltagarna i fokusgrupperna bestod av 24 elever fördelat på 5 olika grupper med 3-6 deltagare i varje 

grupp. Antal pojkar var 9 och antal flickor var 15. Alla deltagare genomförde vid intervjutillfällena sin 

sista vecka i årkurs 12 innan de slutliga examinationsproven skulle påbörjas. Årskurs 12 valdes eftersom 

de hade genomfört hela utbildningssystemet och representerade därmed slutprodukten av 

undervisningen. Det var också det enda specificerade kriteriet. Hassmén och Hassmén (2014) menar att 

det är bättre att utgå från få specificerade kriterier vid kvalitativa urval för att senare möjligtvis justera 

urvalet under arbetets gång, för att bli mer representativt för syftet. De hävdar också att antalet deltagare 

avgörs när det erhålls en mättnadskänsla av informationen. Denna känsla uppkom efter att fem 

fokusgruppsintervjuer hade genomförts då information gång på gång upprepades och det essentiella 

ansågs av mig ha synliggjorts. 



14 
 

Deltagarna i en fokusgrupp gick alltid i samma klass och alla tre klasserna i årskurs tolv representerades 

med en eller två fokusgrupper. Deltagarnas ålder varierade från 17 år till 20 år. 23 av de 24 intervjuade 

var bosatta i samhället Ocean View där också skolan var belägen. En fokusgrupp i varje klass bestämdes 

utav läraren med motivet att tillhanda grupper där deltagarna kände varandra och fungerade väl 

tillsammans, vilket enligt Wibeck (2010) underlättar diskussioner. Läraren ansågs mest kompetent för att 

göra ett sådant urval. Med viss känsla av att det enbart var de högpresterande eleverna som valdes ut 

handplockades sedan en grupp slumpvis från klasslista och en grupp valdes ut strategiskt för att få med 

mer pojkar och vad som uppfattades inte lika högpresterande elever. Detta för att tillhandahålla en mer 

heterogen grupp. 

Två av tre observerade lärares undervisning behandlade inte uttryckligen ämnet hälsa vilket innebar att 

dessa observationer inte kunde användas för att beskriva vad lärarna talar om i samband med 

hälsoundervisningen. Vid två av de strategiska fokusgruppsurvalen var dessutom en utvald i vardera 

grupp frånvarande. Den enas orsak var att denne inte var i skolan denna dag. Den andres orsak är oklar. 

Dessa bortfall har inte inräknats i antalet 24 fokusgruppsdeltagare. 

För att bättre förstå deltagarnas bakgrund och situation beskrivs nedan även skolan och området som 

deltagarna är bosatta i. Det är viktigt för att beskriva hur deras livssituation skiljer sig från det generella 

svenska och för att bättre kunna förstå det som sedan framkommer i resultatet av undersökningen. 

5.2.1 Samhället Ocean View 

Ocean View är ett av de samhällen som byggdes upp under apartheidtiden för de mörkhyade 

människorna (Wikipedia, 2017). Utifrån en statistisk sammanställning gjord av SDI & GIS (2012) går 

det att göra vissa uppskattningar om samhället. Tillexempel kan sägas att 25 % av invånarna med ålder 

över 20 år har genomfört gymnasieutbildning eller högre och 78 % mellan åldrarna 15 till 64 har arbete. 

91 % av invånarna består av så kallade ”coloured people”, där 48 % av invånarna uppges ha en inkomst 

på mindre än 3200 Rand i månaden vilket motsvarar cirka 1900 svenska kronor. En nyare nationell 

undersökning om hälsoläget i landet gjord av HSRC & MRC (2014) beskriver standarden för de 

människor som ingår i den inkomstkategorin som att man i regel har råd med mat, boende och kläder 

men inte mer än så. Sammanfattningsvis kan sägas att de socio-ekonomiska förutsättningarna är mycket 

låga i jämförelse med svensk standard. Utöver de socio-ekonomiska förutsättningarna brottas också 

samhället med våld, droger, gangsterism, HIV/AIDS och tonårsgraviditeter precis som många andra 

delar av Sydafrika. 
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5.2.2 Ocean View High School 

Gymnasieskola består av elever från årskurs åtta till tolv. Vid undersökningstillfället bestod skolan av 

1149 elever och 41 lärare, där medelvärdet av antal elever per klass var cirka 38 elever per klass. Vid 

undersökningstillfället fördelade sig eleverna mellan de olika årskurserna enligt följande: 

Tabell 1. Antal elever och antal klasser för varje årskull under läsåret 2017 på Ocean View High School 

 

Årkurs Antal klasser Antal elever 

8 7 265 

9 7 270 

10 7 281 

11 6 216 

12 3 117 

. 

 

Tabellen tyder på att en anmärkningsvärd stor andel av eleverna hoppar av gymnasiet från årkurs 10 till 

årskurs 12. Det kan exempelvis bero på att eleverna väljer att arbeta, inte klarar slutproven, missbrukar, 

ägnar sig åt gangsterism eller blir gravid. Skolan själva uppgav sig vara en kategori 2 skola, alltså den 

klassificeras som mer fattig än rik. Denna information har dock inte lyckats bekräftas. 

Varje lärare är stationerad vid ett specifikt klassrum för all sin undervisning. I genomsnitt undervisar 

lärarna fem till sex 45 minuter långa lektioner per dag. I lektionssalarna finns tillgång till projektor utan 

duk, whiteboard tavla samt i enstaka fall smartboards. Skolgården är omringad med stängsel och 

eleverna är inte tillåtna att lämna skolområdet. Det finns ytor som möjliggör sportaktiviteter men dessa 

är inte tillgängliga under raster på grund av att elever kan rymma eller bli kontaktade av 

narkotikalangare från gatan. Idrottshall eller matsal finns inte tillgängliga. 

 

5.3 Observationsmall och intervjuguide  

Vid observationerna fanns inga tydliga utarbetade mallar. Däremot fanns alltid penna och 

anteckningsblock till hands för att snabbt kunna notera företeelser av intresse som rekommenderat av 

Pripp och Öhlander (2011). 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes utifrån en förarbetad intervjuguide. En intervjuguide används i 

syfte att behålla fokus på det viktiga samt för att inte glömma bort att ställa vissa frågor (Hassmén & 

Hassmén, 2014). Intervjuguider utformas enligt Hassmén och Hassmén (2014) olika utifrån hur mycket 

struktur man eftersträvar vid intervjun. I detta fall kan intervjuerna närmast beskrivas som riktat öppna. 

Det innebär att intervjun utgår ifrån fokuserade frågeområden men där sedan följdfrågor lämnades öppna 
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(ibid.). Intervjuguiden finns bifogad som bilaga (se bilaga 1). Fokusgruppsintervjun utgick från frågan 

vad eleverna ansåg som viktigt för att upprätthålla balans i tillvaron. Denna fråga formulerades för att 

beskriva hälsa ur det ekologiska perspektivet på ett mer begripligt sätt för eleverna. Jag ansåg att det var 

viktigt att eleverna hade samma teoretiska utgångspunkt så att samtalet fokuserade på faktorer som 

beskriver individens möjlighet att påverka sin hälsa snarare än att exempelvis diskutera vad hälsa är för 

något. Att sedan fråga eleverna vad de lär sig i skolan utifrån det som eleverna uttryckte vid första 

diskussionsfrågan, var tanken att möjliggöra en mer hanterbar fråga att besvara. En mer övergripande 

fråga som ”vad lär ni er om hälsa i LO?”, hade kunnat bli svår att besvara och leda till ett svar som, ”vi 

lär oss ingenting”. För att däremot inte riskera att missa något essentiellt ställdes ändå diskussionsfrågan 

”vad lär ni er om hälsa?”, när det lämpade sig. 

 

5.4 Genomförande 

Observationerna genomfördes från en stol sittandes längst bak i klassrummet medan undervisningen 

pågick. Under hela förloppet fanns penna och anteckningsblock tillgängligt. Lektionerna varade mellan 

40 till 50 minuter. De observerade lärarna tillfrågades senast på morgonen vid skolstart om de kunde 

tänkas bli observerade under en lektion.  

Fokusgrupperna genomfördes under elevernas lektionstid då deras ordinarie lärare ansåg att det fanns 

möjlighet. Klasserna i årskurs 12 visste en till sju dagar innan intervjutillfället att intervjuer skulle 

genomföras men inte när eller vilka som skulle delta. De berörda eleverna meddelades antingen vid 

lektionsstart att de skulle intervjuas eller en lektion i förväg som var fallet vid ett av de strategiska 

urvalen. Tidsåtgången för genomförandet av en fokusgruppsintervju varierade mellan 25 till 70 minuter. 

Intervjuerna ägde rum i ett separat klassrum där endast deltagarna och moderatorn närvarade. Storleken 

på grupperna strävade att bestå av fyra till sex deltagare som rekommenderats av Wibeck (2010). Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av ljudinspelare efter samtycke av deltagarna. Dessa raderades sedan, 

efter transkriberingen. Fokusgruppsessionerna fortlöpte utifrån intervjuguiden (se bilaga 1). 

Innan fokusgrupperna genomfördes en introduktionslektion med de berörda klasserna. Den genomfördes 

antingen vid mitt första eller andra möte med eleverna, från en dag till en vecka innan fokusgrupperna 

utfördes. Syftet med introduktionslektionen var att påbörja de kommande deltagarnas tankeprocess, som 

enligt Wibeck (2010) kan generera en berikande diskussion. Hon varnar även för att det finns en risk 

med att deltagare replikerar de argument som presenterats från ett stimulusmaterial, som lektionen får 

anses vara. Vidare går det att motverka om intervjuerna genomförs med viss tidsdistans till materialet, 

som var fallet vid den här undersökningen. Lektionen utgick ifrån samma stimulusmaterial, d.v.s. en 

”balans i tillvaron-karta” (se bilaga 2), som användes på nytt vid inledningen av fokusgruppssessionerna. 
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Eleverna fick alltså först enskilt fylla i kartan för att sedan i smågrupper diskutera och argumentera för 

en gemensam tillvarokarta. Lektionen avslutades sedan med en helklass-diskussion där grupperna 

redogjorde och förklarade sina kartor.  

 

5.5 Databearbetning 

Hur observationerna skulle bearbetas lämnades på förhand osagt. Det kan vara bra då Pripp och 

Öhlander (2011) menar att det behöver lämnas kreativt utrymme men att enstaka regler kan vara 

lämpliga. Anteckningarna gjordes under observationerna och efter varje lektion renskrevs samt 

utvecklades anteckningarna på dator gällande vad som sagts om hälsa. Hur undervisningen gick 

till dokumenterades inte med samma systematik som kommunikationen, utan sammanställdes 

istället i en tabell utifrån pappersanteckningarna gjorda under lektionerna, efter att alla 

observationstillfällen var genomförda. 

Första steget i bearbetningen av fokusgruppsintervjuerna var att transkribera det inspelade 

materialet. Efter att materialet transkriberats genomfördes en innehållsanalys. Innehållsanalysen 

kan beskrivas likt Wibecks (2010) exempel som att materialet först sorterades in i olika delar 

utifrån de ställda frågeställningarna. Denna indelning gjordes genom att transkriberingarna skrevs 

ut i pappersform och klipptes isär utifrån vilka delar som behandlade vilken fråga. De 

indelningarna sorterades senare i olika etiketter eller kategorier som identifierats vid läsning av 

materialet. Detta arbetssätt kan även liknas med Wibecks (2010) tolkning av metoden grounded 

theory då man utvecklar kategorier för att belysa data. Innehållsanalysen kan också beskrivas som 

horisontell istället för vertikal. Det innebär att man redovisar vad som framkommer i alla grupper 

istället för vertikalt som innebära att man redovisar varje grupp för sig. Horisontell valdes då den 

enligt Wibeck (2010) lämpar sig bäst vid grupper som liknar varandra och som talar om samma 

sak. Utifrån de sorterade kategorierna användes färgpennor för att stryka under det essentiella och 

det som var mest talande, i syfte att inte missa något i redovisningen av resultatet. ”Långt bord, 

sax och färgpennor” metoden gav systematik och bestyrker att bearbetningen har utförts med 

noggrannhet. 

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Kombinationen av två metoder (i detta fall observationer och fokusgrupper) stärker enligt 

Hassmén & Hassmén (2014) reliabiliteten. Fokusgrupperna gav ett komplement till det som 

observerades vilket kan stärka validiteten för hur undervisningen beskrivs gå till. 
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Mycket tid och reflektion har lagts ner på tillvägagångsättet av datainsamlingen, vad gäller 

fokusgruppsintervjuerna där introduktionslektion, stimulusmaterial och en utarbetad 

intervjuguide noggrant konstruerades för att kunna svara på frågeställningarna rikast möjligt. 

Denna noggrannhet vid planeringen ökar validiteten, alltså hur väl undersökningen svarar på det 

som den är avsedd för (se Hassmén & Hassmén, 2014; Kvale & Brinkmann, 2015). För att data 

från fokusgruppen skulle vara reliabel, alltså tillförlitlig och överensstämmande, ljudinspelades 

och transkriberades intervjuerna som sedan analyserades systematiskt och noggrant utifrån vad 

Wibeck (2010) beskriver som ”långt bord, sax och färgpennor” metoden. 

Kvalitativ forskning innebär oftast subjektiva tolkningar av de observationer som 

uppmärksammas. Om fler forskare gör liknande tolkningar av samma observationer anses 

reliabiliteten öka, det kallas intern reliabilitet. Dessutom kan andra forskare göra liknande 

undersökningar och om deras resultat överensstämmer ökar reliabiliteten än mer, det kallas 

extern reliabilitet (Hassmén & Hassmén, 2014). På förhand inriktade denna undersökning sig på 

att stärka den externa reliabiliteten då det inte fanns tillgång till lika insatta personer för att kunna 

stärka den interna reliabiliteten av materialet. Det görs genom att belysa likheter av det tolkade 

resultatet till annan liknande forskning. 

 

5.7 Etiskt förhållningssätt 

De observerade klasserna och lärarna informerades ytligt om forskningens syfte. Det gjordes medvetet för 

att inte riskera att främst lärarna ändrade sina vanliga undervisningsmetoder. Efter ett antal observerade 

lektioner uppfattade jag att två lärare började tröttna på att ha en observatör i klassrummet. Detta 

respekterades och inga fler observationer genomfördes då dessa tecken uppenbarade sig.  

Lärarna utlovades att deras namn inte skulle presenteras i studien men däremot kunde inte konfidentialitet 

garanteras. Detta eftersom det skulle vara lätt att spåra deras deltagande då det endast fanns tre LO-lärare 

på skolan och alla dessa observerades. En viss rädsla för vad forskningen skulle återge uppenbarade sig i 

slutet av perioden. Därför förklarades i slutet av undersökningen att syftet inte var att måla ut någon lärare 

i negativ bemärkelse. De informerades om att deras deltagande kunde räknas bort om de önskade men 

ingen yttrade det.  

För att undvika att de eleverna som deltog i fokusgrupperna skulle känna oro eller olust för vad som skulle 

hända med det de hade sagt informerades de om forskningen utifrån 16 § i lagen om etikprövning (SFS 

2003:460). Några elever var 17 år men enligt 18§ behöver inte vårdnadshavare ge sitt samtycke så länge 

de som är över 15 år blivit informerade om 16 § gällande forskningen (se SFS 2003:460).  
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Eleverna lovades konfidentialitet från forskaren, alltså att det inte skulle gå att spåra vem som sagt vad. 

Gruppintervjuer innebär dock etiska problem i detta avseende menar Trost (2010). Han menar att vissa i 

gruppen kanske inte håller sin tystnadsplikt och därmed kan intervjupersoner skadas även om intervjuaren 

lämnar konfidentialitet. För att minimera denna risk betonades att det som sades i rummet stannade i 

rummet. 
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6. Resultat 

 

Nedan presenteras resultatet utifrån de fyra frågeställningarna som formulerats med utgångspunkt i 

studiens syfte. 

6.1 Vilka undervisningsmetoder kan komma till uttryck inom undervisningen om hälsa i 

ämnet Life Orientation? 

Följande resultat grundar sig på de 16 observerade lektionerna inom ämnet Life Orientation generellt 

och alltså inte enbart de lektioner som endast behandlade hälsa. Först presenteras en beskrivning av de 

undervisningsmetoder som antingen synliggjorts eller som förväntades att ses, därefter presenteras en 

tabell som beskriver hur vanligt förekommande de olika undervisningsmetoderna uppenbarat sig. 

Avslutningsvis tolkas denna tabell och kompletteras med elevernas kommentarer från fokusgrupperna. 

6.1.1 Beskrivning av undervisningsmetoderna 

Läraren förmedlar med lärobok i handen. Läraren läser här vad som står i läroboken och kompletterar 

det med egna förklaringar till det som presenteras. 

Läraren förmedlar utan lärobok i handen. Läraren förmedlar här verbalt om ett ämne utan synligt stöd 

från någon lärobok.  

Eleverna arbetar i läroboken. Arbetet i läroboken bestod främst av att ordagrant skriva av de angivna 

sidorna i läroboken i ett anteckningsblock, samt i vissa fall bearbeta de frågeställningar som formuleras i 

läroboken. 

Grupparbete. Eleverna saknade i flera fall läroböcker och fick därför skriva av tillsammans från en och 

samma lärobok. Det inryms dock inte under kategorin grupparbete i denna sammanställning. 

Diskussion. I samband med lärarens förmedling från läroboken uppkom ibland frågor och en lust att 

argumentera från eleverna. Alla diskussioner kan beskrivas som spontana och livliga.  

Rollspel. Eleverna eller läraren förmedlar ett budskap via teater. 

Undervisning i rörelse. Här innefattas idrottsliga aktiviteter där eleverna får vara i rörelse.  

Läraren använder digitala verktyg. Digitala verktyg innebär att till exempel videofilmer eller Power 

Point används i samband med förmedlandet av kunskap.  
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6.1.2 Förekomsten av de olika undervisningsmetoderna. 

Tabell 2. Beskrivning av förekomsten av olika undervisningsmetoder vid de observerade lektionerna. 

 Lärare A Lärare B Lärare C Social 

Worker 

Antal observerade lektioner 6 3 5 2 

Läraren förmedlar i tal från läroboken. 100% 100% 100% 0% 

Läraren förmedlar i tal utan lärobok. 0% 0% 0% 100% 

Eleverna arbetar i läroboken. 100% 100% 60% 0% 

Grupparbeten 0% 0% 0% 0% 

Diskussioner 0% 33% 40% 0% 

Rollspel 0% 0% 0% 50% 

Undervisning i rörelse 0% 0% 0% 0% 

Läraren använder digitala verktyg. 0% 0% 0% 100% 

Tabell 2 visar tydligt att den vanligaste undervisningsmetoden kan beskrivas med att läraren förmedlar 

kunskap direkt från läroboken för att sedan övergå till att eleverna självständigt arbetar ur läroboken. 

Arbetet i läroboken går främst ut på att skriva av texten i läroboken ordagrant i ett anteckningsblock, 

samt reflektera över problemställningar som formuleras i läromedlet. Denna arbetsstruktur syntes under 

alla lektioner hos lärare A och B, samt vid tre av fem tillfällen hos lärare C. Även en fokusgrupp 

uttrycker en liknande bild i samband med att undervisningen diskuteras; 

Eating the right food. Exercising. It´s weird, they actually don´t teach us these things. (Elev 1) 

Just in our books. (Elev 2) 

…mm (Flera elever) 

We just read and note. We don´t get a chance to experience things for ourselves. It´s they just want us… We 

are actually, forced to believe that this is the right thing and that. It ends there. (Elev 1) 

Kommentarerna kan tolkas som att eleverna upplever att kunskaper (i detta fall om kost och motion) 

förmedlas genom läromedlen vilket begränsar deras möjlighet att argumentera, diskutera eller ifrågasätta 

det som står skrivet.  

Vid två respektive ett tillfälle under observationerna av lärare C och B:s lektioner uppkom 

helklassdiskussioner. Dessa diskussioner upplevdes av mig som observatör som spontana, livliga och 

ostrukturerade. I en fokusgrupp uttrycktes följande; 

We don’t have open discussion, but I can´t say it’s the educators fault because we don’t give her a chance to. 

(Elev 1) 
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Mm… (Flera elever) 

That’s the thing. We don’t give her a chance to explain and have an open discussion. (Elev 1) 

Citatet kan tolkas som att eleverna inte upplever att de har diskussioner även om observationerna tyder 

på att det tycks förekomma. Varför de inte ger läraren chansen att bedriva diskussioner förklarar samma 

fokusgrupp enligt följande; 

 There´s certain individuals that you always have to make quiet, and if you quite him, that one wants to quite 

you and then everybody wants to quite everybody. (Elev 1) 

Chaos. (Elev 2) 

Ovanstående förklaring ger en liknande bild av hur de observerade diskussionerna uppfattades av mig. 

Samtidigt ska tilläggas att diskussionerna uppkom vid undervisningen om sexuella beteenden respektive 

könsroller. Ämnet tycktes beröra och resulterade i en debatt mellan flickorna och pojkarna, där läraren 

inflikade med kommentarer på det som sades.   

Grupparbeten observerades inte vid något tillfälle och digitala verktyg användes enbart av 

socialarbetaren, i form av videoklipp samt Power Point. Socialarbetaren var också den enda som 

förmedlade kunskap utan att ha en lärobok i handen. Undervisning i rörelse prioriterades bort under 

dessa tre veckor på grund av kommande slutprov inom ämnet LO. 

 

6.2 Vad talar lärarna om i samband med hälsoundervisningen i ämnet Life Orientation? 

Tre olika teman behandlades under de sju observerade lektionerna som bestod av en och samma lärares 

undervisning respektive en socialarbetare som gästföreläste vid två tillfällen. Dessa teman var sexuella 

relationer i förhållande till hälsa, dieter i förhållande till hälsa samt kunskap om mental hälsa. Endast en 

LO-lärares undervisning ingår i detta resultat på grund av att de två övriga lärarna inte uttryckligen 

behandlade ämnet hälsa under de observerade lektionerna.  

6.2.1 Sexuella relationer 

Under två av de fyra lektioner som behandlade sexuella relationer presenterades eleverna för en fiktiv 

historia, från läroboken, där en flicka berättade om hur hon inte vågat säga nej till att ha sex med sin 

pojkvän. Påtryckningar fortsatte vilket också ledde till att hon hade oralsex med flertalet av pojkvännens 

kompisar utan att vara medveten om att även denna form av sex kan sprida könssjukdomar. Det slutade 

med att alla inblandade fick gonorré, flickan blev dumpad och blev kallad opassande ord i skolan efteråt. 

Budskapet tycks vara att man ska våga säga nej och att även oralsex kan leda till sjukdomar. Sex tycks 

kopplas till något negativt där enbart ohälsosamma konsekvenser blir synliggjorda något som också 

kommer till uttryck i fokusgrupperna. 
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Sexual intercourse is bad. That´s the basic thing. (Elev) 

Citatet ovan är väl talande för hur fokusgrupperna beskriver sexualundervisningen. Under de två övriga 

observerade lektionerna diskuterades HIV/AIDS mellan lärare och elever. Det beskrevs som att det är 

smittsamt och sprids via oskyddat sex, samt att det inte finns något botemedel ännu. Läraren 

sammanfattade följande från läromedlet, gällande hur man förhindrar att drabbas av HIV/AIDS; 

By avoiding sex, use a condom and being faithful to one partner. (Lärare) 

Vid alla fyra observerade lektioner om sexuella relationer förmedlas potentiella hälsorisker kopplat till 

sexuella beteenden. 

6.2.2 Dieter 

Under en lektion behandlas dieter i förhållande till hälsa. Läraren presenterade en fiktiv historia från 

läroboken om en flicka som önskade vara smal och vågade därför inte äta tillräckligt mycket. En elev 

fick läsa en text inför klassen som avslutades med följande summering;  

“I wanted to be thin like the models. I lost a lot of weight. I hearted myself for eating so much. I did lose 

weight, but I also got sick. I got Bulimia. My parents were choked but they gave me a lot of support. I know that 

guys don’t like fat girls (Eleverna skrattar).” 

Det observerade ger ett exempel på att kost i relation till ohälsa behandlas. Läraren summerade 

sedan berättelsen med att faktorer som kan ha påverkat flickans beteende kan ha varit media, 

grupptryck och låg självkänsla. 

6.2.3 Mental hälsa 

De två lektionerna som behandlade mental hälsa genomfördes av en socialarbetare istället för läraren i 

Life Orientation. Mental hälsa beskrevs av socialarbetaren enligt följande; 

To be mental healthy is about physical, mental, social and emotional wellness. Even financial, because that 

heads to stress and depression. (Socialarbetare) 

Här kommuniceras det att den mentala hälsan kan påverkas av fysiska, psykiska, sociala, känslomässiga 

eller ekonomiska faktorer. Mental ohälsa kan antingen tolkas leda till stress och depression eller uppstå 

från detsamma. I samband med den andra lektionen om mental hälsa, delvis förmedlad genom en 

enmansteater av en inhyrd skådespelare, poängterades vikten av att våga prata om sina besvär och hur 

antidepressiva mediciner kan vara ett medel till att må bättre igen vilket följande två citat talar för; 

You have to be honest. Why are you feeling bad? Talk to people. That helps you organize. (Skådespelare) 

Doctors can give you medicine which can lead you to a quality life. (Skådespelare) 
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Att vara öppen och kommunicera sina bekymmer samt anti-depressiva mediciner presenteras som två 

möjliga strategier att påverka sin mentala hälsa. 

 

6.3 Vad anser eleverna är viktigt för att upprätthålla god hälsa? 

Vad eleverna anser är viktigt för att upprätthålla en god hälsa presenteras  i två kategorier. Kategori 1 

som innehåller faktorer som alla fokusgrupperna nämnde i relation till en god hälsa och kategori 2 som 

innehåller faktorer som enbart framkom i enstaka fokusgrupper. 

6.3.1 Faktorer som alla grupperna nämnde påverkade en god hälsa 

Relationer.  

Alla respondenter nämner relationer som en stark påverkan för att främja hälsan.  

Um I also wrote my family and friends, and god. Because without my family, they are the one that build me up 

every day. They encourage me. They told me go for it, you can do it, you can achieve it. My friends they are 

there to give me a clap on the shoulder. When you fall down they will encourage in certain words. 

Relationer uppges påverka hälsan genom stöttning från familj och vänner men också relationen till gud 

betonas av flera deltagare som viktig. Utöver det nämns vikten av att respektera andra för att själv bli 

respekterad samt kärlek som en komponent som kan främja hälsan. 

Mål.  

Tydliga mål i livet nämns också som ett sätt att påverka hälsan. 

Goals. I feel that is the thing that motivates me and encourage me to do better every day to be goal orientated. It 

also makes us in to a better person. Because if you are not goal orientated we don’t know where we would be 

today. Such as our individual in our community they are gangsters. They are selling drugs. If we are goal 

orientated and tell ourselves academically we want to achieve that, and make a better place for our children in 

our community so that they can´t end up like the people on the outside, gangster, that sell drugs and into 

gangsterism.  

Likt citatet ovan menar flera av de intervjuade att utan tydliga mål i livet är det lättare att falla in i 

riskfyllda beteenden som gangsterism eller droger. Genom att själv lyckas nå sina mål kan även andra i 

deras samhälle se att det går att lyckas och få ett bättre liv. Exempel på mål beskrivs som att klara 

skolan, skaffa jobb, studera på universitet och i ett fall att kunna livnära sig på musik. 

Fokus.  

Det räcker inte med att ha mål utan man måste också vara beslutsam för att uppnå dem. Fokus beskrivs 

med att behålla en positiv inställning och inte låta sig påverkas av omgivningen och dess distraktioner 

som följande citat speglar; 
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And Im also, my last point is to focus on what´s good for me and not what´s going, bad things are going on 

around. With the positive mind anything is possible. Basically, what I mean with this is that we are living in a 

community where a lot of bad things happens. And some teenager, they get affected about what happen in the 

community. (…) So basically, what I try to put here is that, if your mind is staying positive, and you tell 

yourself that I can do that. Even though all the bad things are happening all around me. Things can still happen.  

Mm… yes. (Alla instämmer) 

Följande citat bekräftas starkt av övriga respondenter i samma fokusgrupp. Även de fyra övriga 

grupperna nämner samhället som ett hinder som behöver övervinnas. För att lyckas behålla balans i livet 

poängteras därför fokus och en positiv inställning som viktigt.  

Kost.  

Kosten anses av eleverna också bidra till en god hälsa. Att äta hälsosamt och att äta regelbundet minst 

tre måltider per dag nämns. Det får dock inte gå till överdrift som följande citat belyser; 

And the diet, you can´t always…you can´t live too healthy and you can´t do everything (flera I gruppen 

instämmer). You can´t just wanna eat vegetables or fruit and stuff, the hole time cause you not gonna know 

what is living unhealthy. You can eat 50/50 between the things. 

Eleverna belyser här vikten av att hitta en balans mellan att äta hälsosamt och mindre hälsosamt. De 

menar att det är skillnad från individ till individ vad som upplevs hälsosamt och att alla bör hitta sin 

kosthållning som man både trivs och mår bra med. Eleverna uttrycker en tydlig medvetandehet om att 

kosten påverkar hälsan men att det är svårt att äta rätt. 

Fysisk aktivitet.  

Alla eleverna nämner på något vis fysisk aktivitet som en påverkande faktor. I vissa fall nämns en 

specifik aktivitet som dans eller fotboll.  

Do different kind of sports to have a healthy body and a healthy mindset. 

Fysisk aktivitet nämns här och av flera inte enbart för att gynna den fysiska hälsan utan även den 

mentala vinsten påpekas. Att eleverna är medvetna om att fysisk aktivitet kan främja hälsan 

framkommer tydligt men det är stora variationer gällande om man är fysisk aktiv eller inte. 

I only exercise when I go to the shop and back. 

Även om majoriteten uttrycker att de inte motionerar utöver idrottstimmen i skolan är det flertalet 

av dessa som även nämner att de promenerar till affären eller skolan och att även det räknas till att 

vara fysiskt aktiv. Alla uttrycker på ett eller annat sätt att en god fysik är en viktig påverkan för att 

behålla balans i livet. 
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Tro.  

Tro anses av många som viktigt för att finna balans i livet. När den känslomässiga hälsan är låg finner 

flertalet elever stöd i sin tro på gud eller tron på att det positiva alltid kommer övervinna det negativa.  

There should be a balance which consist your faith as well. Because without your faith there´s gonna be no 

balance in your life.  

Mm… (Alla instämmer) 

Eleverna kopplar i flera sammanhang tron till religion men inte i alla sammanhang. Du måste till 

exempel tro på att du har kontroll över din framtid. Att du kan åstadkomma vad du än vill så länge du 

tror på det. 

Droger och alkohol.  

I samband med diskussionerna om vad som bidrar till elevernas balans i tillvaron nämns hälsosam 

livsstil i alla grupperna.  

Keeping healthy and fit so it´s easier for my mind and body to stay focused and stay balanced. For example, no 

alcohol, no drugs in between focusing and balancing. 

Exempel på vad de menar med en hälsosam livsstil är att inte använda droger, inte konsumera alkohol, 

äta hälsosamt och ta hand om sin fysik och sitt psyke. Utöver det som eleverna redan nämnt som 

påverkande faktorer på hälsan tillförde temat en hälsosam livsstil, att man ska undvika använda droger 

och alkohol. 

6.3.2 Påverkande faktorer till en god hälsa som enbart framkom i enstaka grupper 

Andra faktorer som nämns är till exempel sömn. Åtta timmar sömn per natt nämns som en förutsättning 

för bra fokusering och den mentala hälsan. Att ha goda förbilder att se upp till och framförallt att vara 

en god förebild för unga framhålls i flera grupper. Det uttrycks dels för att man värnar om andras hälsa 

samtidigt som det används som en förklaring för varför man inte kan bete sig ohälsosamt. Musik och 

konst nämns också som främjande faktorer. Sex diskuteras också i flera avseenden, där vissa ser det som 

en metod att hantera stress medan andra ser det som en form av motion. Sex nämns också som en 

riskfaktor till ohälsa i form av könssjukdomar eller oönskade graviditeter. Vikten av att kommunicera i 

syfte att främja den mentala hälsan då eleverna menar att om man inte mår bra kan man bota det genom 

att sätta ord på det. Avslutningsvis nämns vikten av att kunna prioritera, där flera olika aspekter nämns: 

skola kontra fritid, vänner kontra familj, vänner kontra religion, religion kontra att göra förbjudna saker. 

6.3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis uttrycker de intervjuade gymnasieeleverna en medvetenhet om att hälsa inte enbart 

handlar om fysiska attribut utan såväl om att må bra mentalt och känslomässigt vilket följande citat 

beskriver väl;  
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… health is not just a physical attribute, it´s also mentally. Mentally as well as emotionally. So therefor we 

should not just focus on the physical attribute on health but also mental attribute on health. 

Sammanfattningsvis kan elevernas uppfattning om vad som främjar hälsa, uttryckt som att ha balans i 

tillvaron, generaliseras enligt följande figur; 

 

Figur 2. De mest framträdande kategorierna som eleverna anser är viktiga för att upprätthålla en god hälsa. 

Figur 2 visar vilka faktorer som eleverna mest frekvent menade påverkade deras förmåga att skapa balans 

i tillvaron. För att främja den mentala hälsan och att må bra känslomässigt nämns relationer, tro, mål och 

att fokusera på det positiva i tillvaron som återkommande strategier. Den fysiska hälsan påverkas genom 

att ha väl balanserade och regelbundna kostvanor samt genom att vara fysisk aktiv. För att inte påverka 

hälsan i negativ riktning bör också droger och alkohol undvikas. 

 

6.4. Vad anser eleverna att de lär sig om hälsa i ämnet Life Orientation? 

6.4.1 Relationer och sex i förhållande till hälsa 

När eleverna blir ombedda att diskutera vad de lär sig om relationer nämns ofta sex. De menar dock att 

de inte lär sig särskilt mycket kunskaper om sex utan att undervisningen mest handlar om att förhindra 

det och att det förmedlas som något negativt som kan orsaka ohälsa.  

It´s not much about sex. It´s more about preventing it. (Elev 1) 

Yeah, but it´s mostly to do with safe sex. (Elev 2) 
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Citaten ovan kan tolkas som att eleverna lär sig vikten av att ha skyddat sex samt att de upplever en viss 

avrådan från att vara sexuellt aktiv.  

Physical relationships… that’s always use a condom, keep safe, safe sex. 

Mm… (Flera elever instämmer) 

Eleverna framhåller likt citatet ovan att de lär sig att man bör använda kondom men även att oskyddat 

sex kan leda till könssjukdomar, samt olika typer av våldtäkter. Förutom sexuella relationer säger 

eleverna att de lär sig om andra typer av relationer, hälsosamma och ohälsosamma. Hälsosamma kopplas 

ihop med begrepp som kärlek, respekt, pålitlighet, kommunikation och empati. Ohälsosamma nämns 

som motsatsen, där att inte lita på varandra eller att bara vara tillsammans för sex nämns specifikt.  

Unhealthy relationship for example abuse, or to be with the boy for sex you see. That´s unhealthy. 

Olika typer av misshandel tas också upp med budskapet att man inte bör ha umgänge med personer som 

behandlar andra illa. Där till nämns även det motsatta, vikten av att socialisera sig med människor som 

bidrar positivt till välmående. 

6.4.2 Mål i förhållande till hälsa. 

Eleverna medger att de lär sig om mål, både kortsiktiga, mellanlånga och långsiktiga. Mål syftar till att 

ha något att sträva mot, att behålla fokus på rätt saker och inte falla för exempelvis droger eller 

gangsterism. Kortsiktiga mål förklaras som att klara gymnasiet medan långsiktiga mål innebär att nå ett 

visst yrke att verka inom.  

Goals is important for you, have something to achieve now. You got long-term, short-term like the medium 

term (Får medhåll av andra), for me my short-term goal is to pass matric (matric = examen) and have good 

results (…) but the goals are set there to guide you in life man. To set the path for you so you become… That 

you do something with your life… 

Eleverna lär sig uppenbart om mål, men däremot tyder inget på att läraren kommunicerar om mål 

kopplat till hälsa. Det tycks vara eleverna själva som gör den kopplingen. 

6.4.3 Det mentala i förhållande till hälsa. 

Eleverna har svårt att uttrycka vad de lär sig om mental hälsa. Följande citat ger ändå en återkommande 

beskrivning av gruppernas diskussioner. 

Like we did learn about mental health as us keeping yourself positive.  

Skolan förmedlar enligt eleverna vikten av att vara positiv. I en fokusgrupp hävdar de dock att det inte 

behandlas. I de fyra övriga grupperna framkommer det däremot att mental hälsa förmedlas som att 

behålla en positiv inställning och att inte låta omgivningen trycka ner dem. En elev beskriver detta i 

följande citat; 
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You also talked about mental health. What do you learn about mental health in school? (Moderatorn) 

Um mental health. If you are ambitious and has a lot of goals it´s very important to have a good mental health, 

because at school you will get a lot of people that will put you down (…) Sometimes it´s difficult to keep that 

positive mindset when everybody around always passes you negative comment. It can easily just put you down 

and there you are sitting with a bad mental health or going in to depression. (Elev) 

Citatet tolkas som att vara positiv och stänga ute det negativa ökar förutsättningarna att nå uppsatta mål i 

livet. Det kan tolkas som en strategi att främja den mentala hälsan. Eleverna uttrycker också att 

självkänsla behandlas i undervisningen; 

We do learn about low self-esteem (…) the way to overcome self-esteem is like um… like what she said, we 

have to be able to build a barrier. You have to know which words that you can accept. Which words that you 

have to reject (…). That´s how you build your self-esteem. 

Undervisningen delger enligt citatet hur självkänslan påverkar hur väl man kan lyckas fokusera på det 

positiva och stänga ute det negativa. I övrigt var det svårt för eleverna att svara på vad de lär sig om 

mental hälsa. 

6.4.4 Fysisk aktivitet i förhållande till hälsa. 

You talked about physical health and exercise. What do you learn about that in school? (Moderatorn) 

Oh, a lot! (Elev) 

Flera elever uppger att de lär sig mycket om fysisk aktivitet och fysisk hälsa. De tillägnas kunskaper om 

att motion leder till en stark kropp och förutsättningar för att kunna orka utföra sina dagliga utmaningar. 

Fysiologiskt ges enkla beskrivningar med viss osäkerhet, som att musklerna spänns, blodet flödar mer 

samt att man blir mindre andfådd vid ansträngning, samt minskad risk för övervikt i ett längre 

perspektiv. Även de mentala effekterna nämns; 

They told us it would help us you know, the mind, from all the stress and like whatever you have on your 

shoulders. 

Eleverna tycks bli lärda att fysisk aktivitet motverkar stress och hjälper till att rensa huvudet från tankar 

och bekymmer. Även mer praktiska lärdomar nämns som följande två citat beskriver; 

We have to warm up before we fulfil the task the educator has given to us. Without that we can maybe pull 

muscle. (Elev 1) 

(…) we wrote about what kind of shoes to ware, running or what kind of stretches to do. (Elev 2) 

Eleverna uttrycker här att de lär sig vikten av att värma upp i skadeförebyggande syfte, samt hur man 

stretchar och vilken utrustning man bör ha. Ämnet tycks bidra med kunskaper om att fysisk aktivitet har 

positiva effekter både för den psykiska och fysiska hälsan.  
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6.4.5 Kosten i förhållande till hälsa. 

I samband med vad de lär sig om kost nämner eleverna att kolhydrater är den främsta energikällan, 

överkonsumering av salt är ohälsosamt, att dricka tillräckligt med vatten är viktigt, hur mycket man bör 

äta per dag och matpyramiden nämns. Dessa kunskaper kopplar de dock inte ihop med vad som 

undervisas i ämnet LO utan mer till vad som undervisas i det valbara ämnet, ”consumerism”. Flera 

grupper nämner att hälsosam kost ingår i LO men att det enbart behandlas på ytan.  

In LO we do, but we don´t focus… (Elev 1) 

Don´t go deep in that. (Elev 2) 

… don´t focus much on that. (Elev 1) 

Eleverna uttrycker att kostens betydelse för hälsan undervisas ytligt i ämnet LO. En grupp säger till och 

med att de inte får den delen av undervisningen alls. 

6.4.6 Tron i förhållande till hälsa 

När eleverna tillfrågades vad de lär sig om tro eller religion i förhållande till hälsa framkom inga tydliga 

svar. En elev uttryckte följande; 

It´s difficult for us to speak about faith in school as well because it´s different really, different believes and 

denominations like he´s muslim, we Christians.  

Det går att tolka som att tro i förhållande till hälsa inte undervisas inom LO, möjligen på grund av att det 

förekommer väldigt blandade religioner och tro bland eleverna. 

6.4.7 Övrigt i förhållande till hälsa. 

För att säkerställa att inga lärdomar om hälsa förblir osynliga frågades även eleverna vad de lär sig om 

hälsa generellt.  

What do you learn about health in Life Orientation? (Moderatorn) 

Nothing. (Elev 1) 

I would say nothing. (Elev 2) 

Tre fokusgrupper svarar likt ovan att de inte lär sig något alls om hälsa i LO. Två grupper nämner vikten 

av att äta rätt och att motionera; 

I think eating properly. Eating the right food. Exercising. It´s weard they actually don´t teach us these things. 

Att äta rätt och att motionera nämns tillslut även i övriga fokusgrupper men med kommentaren att det är 

vad hälsa innebär för dem, alltså inte vad de lär sig genom undervisningen, vilket även ovanstående citat 

gav ett visst intryck av. En respondent uttrycker följande; 
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But I think for us it´s eating heathy, exercising, drinking enough water, getting enough sleep (…) be able to 

separate between the needs and the wants (…) not go to substance abuse, like taking drugs or alcohol whenever 

we feel like. 

Ovan nämns även dricka tillräckligt med vatten, sova tillräckligt mycket och att inte bruka droger eller 

alkohol. Förutom att droger och alkohol kan ha en negativ inverkan på hälsan samt vikten av att sova 

tillräckligt mycket generar denna sammanfattningsfråga inga mer lärdomar om hälsa än de som redan 

kategoriserats i resultatet. 

6.4.8 Sammanfattning  

Eleverna uttrycker att undervisningen bidrar med lärdomar inom relationer, mål, det mentala, kost, 

fysisk aktivitet, sömn och att undvika droger och alkohol i förhållande till hälsa. Kunskaper om hur 

relationer påverkar hälsa behandlar sexuella beteenden, våldtäkt, könssjukdomar, HIV/AIDS och 

ohälsosamma relationer överlag.  

Definitioner av mål uppges läras ut och vikten av dem, men utan direkt koppling till hälsa. Vad gäller 

mental hälsa förklarade eleverna att de lärde sig att man ska fokusera på det positiva och stänga ute det 

negativa. 

Kost och fysisk aktivitets påverkan på hälsa behandlas även om kosten enligt eleverna endast undervisas 

väldigt ytligt och mestadels inom ett annat ämne, consumerism. Fysisk aktivitet uppges vara vanligt 

förekommande där kunskaperna beskrivs som att det är viktigt att värma upp innan aktiviteten, bra 

utrustning, stretching samt att det främjar både den fysiska och mentala statusen. Några få fysiologiska 

effekter beskrivs men ytligt och med osäkerhet.  

Tro behandlas inte inom ämnet LO enligt fokusgrupperna. Däremot förmedlas att droger och alkohol 

kan ha en negativ inverkan på hälsan samt vikten av tillräckligt med sömn. 
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7. Diskussion  

 

7.1. Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen kommer först frågeställning 1 och 2 att diskuteras för att beskriva hur 

undervisningen om hälsa gick till under de tre veckorna som observationerna pågick. Del två diskuterar 

vad eleverna upplever att undervisningen om hälsa bidrar med till deras syn på hälsa genom att tillämpa 

den ekologiska hälsomodellen på resultatet från frågeställning 3 och 4. Avslutningsvis diskuteras 

möjliga implikationer för lärare inom idrott och hälsa i Sverige utifrån studiens resultat.  

7.1.1 Hur går undervisningen om hälsa till inom ämnet Life Orientation? 

Studiens resultat ger en enformig bild av hur undervisningen på den undersökta skolan går till, som 

stämmer väl överens med de traditionella undervisningsmetoder som Rooth (2005), Prinsloo (2007) och 

Deventer (2009) tidigare uppmärksammat. Denna undersökning uppmärksammade dessutom att den 

största delen av undervisningstiden åsattes eleverna med att ordagrant skriva av innehållet i läroboken i 

anteckningsblock. Detta sätt att undervisa kan mycket väl förklara att eleverna uttryckte att de inte fick 

chansen att uppleva och diskutera det som läraren undervisade om och som läroboken innehöll. 

Observationerna av de lektioner som behandlade sexuella relationer och dieter ger en bild av att läraren i 

större utsträckning talar om att undvika negativa hälsobeteenden snarare än att uppmuntra de positiva. 

Det upplevs även bland fokusgrupperna samt av eleverna i Jacobs (2011) studie. Det ska poängteras att 

observationerna som diskuteras i förhållande till vad som kommuniceras om hälsa är få till antal samt att 

det dessutom förekom väldigt lite kommunikation mellan lärare och elever under de observerade 

lektionerna. Därför ska dessa iakttagelser endast ses som ett exempel på hur hälsa undervisas i relation 

till sexuella relationer, dieter samt det mentala och inte som hur hälsa kommuniceras i alla avseenden.  

Det är viktigt att tillägga att enbart en gymnasieskola under endast tre veckor observerades och detta 

precis innan de årliga slutexaminationerna. Med det sagt är det inte säkert att dessa observationer speglar 

den faktiska verkligheten av hur undervisningen om hälsa inom Life Orientation går till på denna skola. 

Däremot vill jag hävda att man inte ska förkasta dessa observationer, för dessa undervisningsmönster 

uttrycks även inom fokusgrupperna samt känns igen från tidigare forskning inom ämnet. 

7.1.2 Applicering av den ekologiska modellen för att försöka förstå hur eleverna upplever att skolan 

bidrar till deras syn på hälsa. 

En påminnelse om den ekologiska modellens grundprinciper kan vara på sin plats. Mikro- och 

mesosystemet utgör individens handlingsutrymme. Här innefattas alla fysiska och sociala interaktioner 

som individen direkt kan möta i sin omgivning. Utanför individens direkta möten och påverkan finns 

exo- och makrosystemet, där makrosystemet utgör det kulturella sammanhang individen verkar inom. 
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Exosystemet kan exemplifieras med kursplanerna för ämnet LO, något som eleverna inte direkt möter 

men som ändå påverkar vad de interagerar med i mikrosystemet, i det här fallet skolan. 

I resultatet framgår relationer som en stark påverkande faktor på hälsan. Undervisningen om relationer i 

förhållande till hälsa är förmodligen inte det enda i mikrosystemet som bidrar till denna uppfattning, 

utan även familj och vänner påverkar säkerligen att relationer anses viktigt. Det undervisningen främst 

tycks bidra med enligt eleverna handlar om sexuella relationer och då främst hur vissa sexuella 

beteenden kan leda till ohälsa. Att denna betoning finns i undervisningen kan säkerligen förklaras från 

makrosystemet i och med att landet Sydafrika har världens till antal flest drabbade invånare av 

HIV/AIDS (Wkipedia, 2018a). Denna problematik kan förklaras ge effekt på exosystemet, närmare 

bestämt kursplanerna för ämnet LO, där hälsorisker med sexuella relationer är återkommande formulerat 

från årskurs 10 till 12 (se Department of Education, 2011). Även i Jacobs (2011) studie uttryckte 

eleverna sexuella relationer som en central del av undervisningens innehåll i ämnet LO.  

I årskurs 11 formuleras att eleven ska utveckla sin förmåga att planera och nå uppsatta mål i livet. Det 

finns alltså en påverkan från exosystemet som bidrar till att eleverna undervisas om betydelsen av mål 

inom ämnet LO. Däremot formuleras inte mål i relation till hälsa i kursplanen (se Department of 

Education, 2011). Eleverna själva motiverar essensen av mål, framförallt akademiska mål, för att inte 

falla in i gangsterism och drogmissbruk som uppges prägla samhället Ocean View. Det kan tolkas som 

att det finns en påverkan från elevernas livssituation, makrosystemet, som i kombination med 

undervisningen i LO kan bidra till att eleverna anser mål som viktigt för att upprätthålla hälsan. Även 

om mål inte undervisas i direkt relation till hälsa inom LO gör eleverna eventuellt den kopplingen eller 

så är det lärarna som gör den kopplingen. Poängen är att det inte alls är självklart att liknande 

undervisning om mål inom ett annat makrosystem än det beskrivna hade upplevts påverka hälsan lika 

tydligt som dessa eleverna antydde. 

Makrosystemet kan också vara en förklaring till varför eleverna i stor utsträckning ansåg att fokusera på 

det positiva och stänga ute det negativa var ett sätt att upprätthålla sin hälsa. En begränsad ekonomi, 

våld, sjukdomar, de stora skillnaderna inom landet, skillnaderna mellan skolor, är några exempel på hur 

eleverna motiverar att fokus är viktigt för hälsan. Att fokusera på det positiva tycks vara det som 

eleverna upplever att undervisningen om mental hälsa främst förmedlar. Det formuleras också i 

kursplanen för årskurs 12 där undervisningen ska behandla vikten av att förhålla sig positivt till rådande 

omständigheter (Department ocf Education, 2011).  

Eleverna menar att fysisk aktivitet är en självklar påverkande faktor på hälsan vilket även studier av 

Jacobs (2011) och Toriola, m.fl. (2010) har synliggjort. Varför det anses självklart kan eventuellt 

förklaras med att kursplanerna (som inräknas i exosystemet) framför att PE ska utgöra hälften av 

undervisningstiden för ämnet LO. Dessutom behandlar delen DSS hur fysisk aktivitet genererar positiva 
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effekter på både den fysiska, psykiska, sociala och känslomässiga hälsan (Department of Education, 

2011). Mikrosystemet, i detta fall skolan, bidrar säkerligen till att fysisk aktivitet anses vara ett sätt att 

påverka sin hälsa. Eleverna verkar lära sig att fysisk aktivitet är bra för både deras mentala och deras 

fysiska förmåga i avseende att orka mer påfrestningar, men kunskap om varför det är bra eller hur man 

ska träna tycks behandlas ytligt. 

Kostens påverkan på hälsa uppges behandlas inom fler ämnen än LO enligt eleverna. Enligt kursplanen 

ska LO bidra med förståelse för kostens betydelse för att orka vara fysiskt aktiv och för hälsan i stort 

(Department of Education, 2011). Eleverna upplevde dock att detta var något som endast behandlades i 

låg utsträckning. Flera studier (Jacobs, 2011; Toriola m.fl., 2010) har visat att eleverna är medvetna om 

kostens betydelse vilket även denna undersökning antyder, men samtidigt framkommer en viss osäkerhet 

gällande vad en hälsosam kost innebär. Möjligen påverkar andra delar inom mesosystemet, som 

exempelvis hemmet, mer på vad eleverna uppfattar är hälsosamt att äta respektive ohälsosamt att äta. 

Tron visade sig vara en stark påverkande faktor för upprätthållandet av hälsan. I första hand är det mer 

troligt att det är andra mikrosystem än skolan som påverkar till exempel kyrkan och hemmet. Tro 

beskrivs också av eleverna som att tro på sin egen förmåga, något som i stort är vad ämnet LO syftar till 

(se Department of Education, 2011). Eleverna tycks inte uppleva att undervisningen förmedlar att den 

religiösa tron påverkar hälsan. Däremot är det möjligt att tron på individens egen förmåga förmedlas 

genom undervisning inom LO (som är en del av syftet med ämnet) men det finns inget i resultatet som 

direkt stärker det. 

Droger och alkohol är återigen en faktor som kan förklaras ända från makro-, till exo-, till meso-, till 

mikrosystemet skolan. Eleverna i Jacobs (2011) studie uppgav att de lärde sig risker med drogmissbruk 

och det bekräftas även av eleverna i denna studie. Undervisningen tycks alltså bidra till att eleverna görs 

medvetna om kopplingen droger och alkohol och risken för ohälsa. 

Avslutningsvis kan elevernas upplevelse av vad skolan bidrar med till deras syn på hälsan sammanfattas 

följande: 

• Genom att ingå i positiva relationer och upprätthålla dessa kan en god hälsa främjas. 

• Undvika eller åtminstone ha skyddat sex för att undvika könssjukdomar som är en riskfaktor för 

ohälsa. 

• Det är viktigt att ha tydliga mål i livet för att upprätthålla en god hälsa. 

• Stänga ute det negativa i omgivningen och fokusera på det positiva, i syfte att upprätthålla den 

mentala hälsan. 

• Fysisk aktivitet är ett redskap för att främja både den fysiska och mentala hälsan. 

• Kosten påverkar hälsan. 
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• Droger och alkohol är skadligt för hälsan. 

Frågan är om elevernas syn på hälsa hade varit densamma även utan undervisningen i LO, med avseende 

på Jacobs (2011) studie där eleverna uttryckte att de redan visste det som lärarna förmedlade. Denna 

aspekt har inte framkommit i resultatet av denna studie, samtidigt som det är rimligt att tro att det 

varierar från individ till individ beroende på hur denne interagerar med sitt unika mesosystem. 

7.1.3 Möjliga implikationer för lärare inom idrott och hälsa i Sverige. 

Den svenska undervisningen inom idrott och hälsa fokuserar i huvudsak på den fysiska aktivitetens 

påverkan på hälsan. I jämförelse med eleverna på den undersökta Sydafrikanska gymnasieskolan borde 

vi därav i större utsträckning kunna beröra och förmedla djupare kunskap till eleverna inom den svenska 

skolan inom just det området. 

Mot bakgrund av studiens resultat rekommenderas inte svenska lärare inom IH att ta efter hur den 

undersökta undervisningen går till, utan istället fokusera på undervisning i rörelse, diskussioner, 

grupparbeten och kombinera det med inslag av föreläsningslik undervisning. Denna studie samt 

projektet ”Hälsoklok” beskrivet av Caldwell- m.fl. (2004) ger ett intryck av att dessa 

undervisningsformer önskas, uppskattas och upplevs mer meningsfulla hos eleverna. En annan viktig 

lärdom är att främst fokusera på att sträva mot de positiva hälsobeteendena i stället för att undvika de 

negativa. Denna studie ger en indikation på att undervisningen i större utsträckning fokuserar på att 

undvika det negativa, något som både dessa elever och eleverna i Jacobs (2011) studie upplever. Det 

skulle i längden kunna frustrera eleverna och därav minska undervisningens möjligheter att påverka 

deras hälsosyn i en positiv riktning. 

 

7.2. Metoddiskussion 

Min regelbundna närvaro inom verksamheten i tre veckor motiverade valet av att genomföra en 

kvalitativ studie bestående av både observationer och intervjuer. Väl på plats insågs dock att 

observationsmetoden behövde justeras utifrån den på förhand okända verksamheten. Från början 

skulle enbart vad lärarna sade om hälsa synliggöras men på grund av att få lektioner behandlade 

hälsa under denna period, samt att det förekom ytterst lite verbal kommunikation om hälsa 

mellan lärare och elever under dessa lektioner gav det ett tunt material. Det försköt intresset till 

att även observera vilka undervisningsmetoder som kom till uttryck eftersom dessa upplevdes 

begränsa både lärarnas och elevernas möjlighet att tala om hälsa. Dessutom gav det möjlighet att 

observera fler lektioner inom ämnet LO, vilket kunde generera en mer övergripande beskrivning 

av hur undervisningen går till. Det går dock att ifrågasätta om den övriga undervisningen inom 

LO även kan förklara hur hälsoundervisningen inom ämnet går till. Min bedömning var att det 
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inte förekom någon skillnad men ändå kan överensstämmelsen ifrågasättas utifrån detta urval. 

Pripp och Öhlander (2011) menar dessutom att en grundregel är att allt som setts under 

observationerna och sedan använts även ska kunna visas empiriskt. Här finns en svaghet 

gällande trovärdigheten då materialet som använts för att beskriva de undervisningsmetoder som 

kan komma till uttryck, inte har dokumenterats systematiskt från början. Vid några tillfällen har 

detta material enbart sammanställts i efterhand utifrån de anteckningar som fokuserade på vad 

som sades om hälsa. 

Fokusgrupperna gav utrymme för eleverna att uttrycka vad de ansåg viktigt för att upprätthålla 

sin hälsa, utan min direkta påverkan. Det finns en viss risk att introduktionslektionen påverkade 

det som återgavs i intervjuerna, vilket både kan ses som en fördel och nackdel för reliabiliteten. 

Antingen gav det en mer genomtänkt och överensstämmande bild eller så påverkades eleverna 

till att uttrycka någon annans bild. Introduktionslektionen i kombination med stimulusmaterialet 

vid inledningen av fokusgruppsessionen upplevdes (av mig) berika diskussionerna just som 

Wibeck (2010) beskriver syftet med ett stimulusmaterial.  

Målet med fokusgrupperna var att eleverna skulle vara självgående i diskussionerna och där jag 

som moderator skulle styra så lite som möjligt. Det fungerade väl till en början då frågeställning 

3 behandlades. När fokus skiftades mot vad de lärde sig om hälsa inom LO förändrade 

fokusgrupperna karaktär till att mer likna Wibecks (2010) beskrivning av en gruppintervju. Det 

var också på förhand en väntad förändring.  

Resultatet presenteras utifrån kategorier som uppenbarade sig under den horisontella analysen av 

data. Alternativt hade analysen kunnat genomföras och resultatet presenterats vertikalt, där varje 

fokusgrupp redovisats var för sig för att sedan analysera likheter respektive skillnader mellan 

grupperna. Det hade möjligen bidragit med än mer noggrannhet och ett mer transparant resultat. 

Min kontinuerliga närvaro inom verksamheten kan ses som en fördel, exempelvis gav det mig 

möjlighet att justera metod och urval utifrån situationen, vilket Hassmén och Hassmén (2014) 

beskriver som en fördel med den inre närvaron. Samtidigt kan det innebära svaghet för 

undersökningen. Även om jag medvetet strävat efter att vara saklig, opartisk och nyanserad kan 

min närvaro och relationsbyggande med lärare och elever påverka mina tolkningar av 

underökningens resultat, något som bland annat Pripp (2011) varnar för.  
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7.3. Vidare forskning 

 
Studien har gett upphov till att det finns mycket att forska vidare på när det gäller 

hälsoundervisningen både i Sydafrika i Sverige. I ämnet LO skulle lärarnas upplevelse av vad 

undervisningen om hälsa förmedlar till eleverna kunna undersökas. Det skulle göra det möjligt 

att urskilja om lärarens intentioner når fram eller inte, samt för att uppmärksamma om läraren 

tycker det finns några problem med det innehåll som kursplanen formulerar. Det skulle också 

vara intressant att ta del av lärarnas reaktion och deras motivering eller förklaring till de valda 

undervisningsmetoder som denna studie uppmärksammat. En liknande undersökning i en annan 

del av Sydafrika hade också kunnat bidra med mer insikter om hur undervisningen går till, samt 

hur makronivån kan påverka elevernas syn på hälsa och hur undervisningen kan påverka 

densamma. 

Avseende den svenska skolan vore det intressant att studera vad svenska elever upplever att 

undervisningen om hälsa bidrar med till deras syn på hälsa, för att se om samma mönster 

uppdagas eller om det ser annorlunda ut.   
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

• Välkomna deltagarna 

 

• Redogör etiska principer;       -     Den övergripande planen för forskningen 

- Syftet med forskningen 

- Följder och risker med forskningen 

- Vem som är forskningens huvudman 

- Att det är frivilligt 

- Ni har rätt att avbryta när som helst 

- Konfidentialitet 

- Samtycke om att ljudinspela sessionen 

 

• Introducera stimulusmaterialet, ”What is important for you to have balance in your life?” (Se bilaga 

2). Enskilt ägnar eleverna 5-10 minuter åt detta. 

 

 

• Focusgruppsprocess; 

 

o Börja med att lätta upp stämningen 

o Förklara att det inte existerar några rätt eller fel 

o Förklara konceptet av fokusguppsdiskussioner 

 

• Question 1. One by one, tell the group what´s important for you to feel balance in your life and 

how it affects you. 

 

 

• Question 2. (After everyone are done) Are their anything you want to change or ad to your 

“balance in life-paper”? 

 

 

• Question 3. What do you learn regarding _________ (Chose one thing at a time from what the 

learners mentioned in Q1), in Life Orientation? 

 

o Keep asking this until you are out of subjects. 

o Also ask, how do you apply this knowledge in your life in relation to every subject 

mentioned. 

 

 

• Question 4. (in order not to miss anything regarding helath) 

o What is health to you? 

o What do you learn about health in LO? 

o How do you do to keep a healthy lifestyle? 
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Bilaga 2 

 

BALANS I TILLVARON 

 

 

 


