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Sammanfattning 
 
Det holistiska och dynamiska begreppet hälsa diskuteras ofta i medier av olika slag och är 
dessutom ett centralt perspektiv i ämnet hem- och konsumentkunskap (HKK). HKK ska ge 
elever möjlighet att utveckla flera viktiga förmågor inom hälsa. Trots det tenderar 
undervisning om hälsa att ha fokus på endast en liten del, där det främst handlar om matens 
betydelse för den fysiska hälsan. Syftet med studien är att kartlägga elevers uppfattningar om 
hälsa och deras erfarenheter av undervisning om hälsa i HKK. En kvantitativ metod med 
inslag av kvalitativ innehållsanalys används med en digital enkät för datainsamling, där totalt 
64 elever deltar. Resultatet visar att den fysiska dimensionen av hälsa är den dimension som 
dominerar elevers uppfattningar. Flickor anger även den sociala dimensionen av hälsa som en 
betydelsefull faktor. Elever anger ingen större erfarenhet av den sociala dimensionen av 
hållbar utveckling som är en central del i undervisning om hälsa i HKK. Även hälsobudskap 
via medier inkluderas sällan i undervisningen. Eleverna är främst bekanta med lärarledd 
undervisning som berör hygien, varierade och balanserade måltider, näringslära samt 
planering/tillagning/värdering av måltider utifrån perspektivet hälsa. En stor del av eleverna 
anger att undervisningen har hjälpt dem att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till 
information om hälsa. Vidare anger de en ökning av motivation samt självtillit till att förbättra 
den egna hälsan genom att göra medvetna hälsoval. Att undervisning om hälsa i HKK har en 
positiv påverkan på många elevers health literacy är en slutsats som dras. 
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1 Introduktion  
Ungdomar möter mängder av information dagligen via sociala medier (Internetstiftelsen, 
2019), där mycket av det handlar om hälsa på olika vis. En stor del av innehållet är inte 
kontrollerat, utan vem som helst kan sprida information via sina kanaler om hälsa. Holmberg 
(2018) hävdar bland annat att undervisning i hem- och konsumentkunskap (HKK) bör 
inkludera sociala medier och källkritik för att ge elever en möjlighet till att utveckla ett 
kritiskt förhållningssätt till hälsobudskap via sociala medier (Holmberg, 2018). Ett kritiskt 
förhållningssätt är ihop med andra förmågor, såsom förmågan att ta medvetna hälsoval genom 
att kunna använda och ta till sig kunskap med självtillit, nödvändiga för en känsla av makt 
och handlingskraft över den egna hälsan (WHO, 1998; WHO, 2012). 
 
Läroplanen (Skolverket, 2019) belyser vikten av att varje elev ges möjligheten att inhämta 
nödvändiga kunskaper för att bli en aktiv samhällsmedborgare. Den egna livsstilens betydelse 
och påverkan för miljön, samhället och hälsan, är en av många kunskaper som skolan 
ansvarar för att ge elever. Det dynamiska och holistiska begreppet hälsa nämns ett flertal 
gånger i läroplaner och är dessutom ett centralt perspektiv inom HKK. HKK ska bland annat 
behandla aktuella samhällsfrågor som rör hälsa (ibid.), och hälsa är en samhällsfråga som 
flitigt diskuteras och är ständig aktuell. Det handlar om allt ifrån frågor om olika dieter och 
kroppsideal, till stress, oro och ångest. Hälsa har flera dimensioner, såsom: fysisk, mental, 
emotionell, social och andlig (Scriven, 2013). I kommentarmaterialet för HKK kopplas hälsa 
dessutom till den sociala dimensionen av hållbar utveckling (Skolverket, 2011). Trots 
begreppets komplexitet och flertydighet, tenderar hälsoundervisning inom HKK att ha fokus 
på endast en liten del, främst fysisk hälsa (Bohm, 2019). Det handlar oftast om matens 
betydelse för den fysiska kroppen med termer av näringslära, och andra viktiga aspekter inom 
hälsa, såsom det sociala och mentala, hamnar i skymundan (Eidering & Kullberg, 2011; 
Kristofferson, 2015). 
 

 
undervisningen och det är just den praktiska matlagningen som har störst fokus. Det medför 
att andra viktiga aspekter av ämnets innehåll, som exempelvis reklamens och mediernas 
påverkan på konsumtionsvanor, faller bort (Skolinspektionen, 2019). Skolan är en 
betydelsefull arena för hälsoarbete och ämnet HKK är särskilt värdefullt för att driva arbetet. I 
kontrast till det är vetskapen om att det är skolans minsta ämne, med 118 timmar under 
grundskolans nio år, som samtidigt innefattar ett enormt arbete med viktiga kunskapskrav att 
uppfylla (Lindblom, 2016). Kunskap om elevers uppfattningar om begreppet hälsa samt i 
vilken grad olika förmågor utvecklas hos eleverna i undervisning om hälsa i HKK, kan vara 
värdefullt för lärare i HKK för bedrivandet av hälsoundervisning. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga elevers uppfattningar om begreppet hälsa, samt deras 
erfarenhet av undervisning om hälsa i ämnet hem- och konsumentkunskap. 

1.2 Frågeställningar 
 Hur beskriver eleverna begreppet hälsa? 

 Vilka erfarenheter har eleverna av arbetsmetoder och arbetsområden i 
undervisning om hälsa i HKK? 
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 I vilken grad anser eleverna att de utvecklat olika förmågor inom undervisning om 
hälsa? 

 Hur ser eventuella skillnader i uppfattningar ut mellan pojkar och flickor?  

2 Bakgrund 
Begreppet hälsa genomsyrar den här studien. I bakgrunden redovisas olika aspekter av hälsa 
med innefattande dimensioner, olika hälsomodeller och det salutogena perspektivet Kasam. 
Vidare betonas perspektivet hälsas relevans i kursplanen för HKK. Sedan redogörs studiens 
teoretiska referensram health literacy med dess innebörd och koppling till andra förmågor. 
Slutligen skildras genus i HKK då det är relevant för studiens samtliga frågeställningar.  

2.1 Hälsa  
I bakgrundens första del definieras hälsa, olika hälsomodeller och dimensioner av hälsa 
redovisas. Därefter beskrivs perspektivet hälsa i HKK och slutligen känsla av sammanhang 
(Kasam). 

2.1.1 Definition av hälsa 
Begreppet hälsa har varierande betydelse för olika individer och människors uppfattningar om 
hälsa har länge varit intressant för forskning. En vanlig förekommande föreställning om hälsa 
har en pragmatisk grund, där individen utifrån sin ålder, sitt medicinska och sitt sociala 
tillstånd, värderar hälsa sakligt (Scriven, 2013). Andra föreställningar om hälsa är exempelvis 
den funktionella modellen, vilket innefattar vikten av sociala roller och social normalitet, och 
den psykologiska modellen, som snarare tar sitt avstamp i förmågan för stresshantering och 
återhämtning (Earle, 2006). 
 
Olika yrkesgrupper kan ha olika uppfattningar om hälsa och för att förtydliga det kan 
begreppet hälsa ses ur tre olika modeller: den medicinska modellen, den holistiska modellen 
samt friskvårdsmodellen. Under större delen av 1900-talet är den dominerande modellen den 
medicinska, där en mekanisk syn på begreppet råder och frånvaro av sjukdom är i fokus. 
Mentala och sociala tillstånd är obemärkta, och behandling av fysiska sjukdomar är av 
intresse. Ett mer vidgat perspektiv på hälsa är den holistiska modellen som betonar flera 
dimensioner av hälsa såsom fysisk, mental och social. Ett fullständigt välbefinnande innebär 
att alla tre aspekter är i balans (Scriven, 2013) och detta synsätt på hälsa exemplifieras av 
Världshälsoorganisationen (WHO) (WHO, 1948). Perspektivets statiska tillstånd blir kritiserat 
och i Ottawamanifestet (WHO, 1986) anammas istället en dynamisk syn på hälsa, den syn 
som genomsyrar friskvårdsmodellen. Hälsa ses som en resurs, där sociala och personliga 
resurser ingår ihop med fysiska förmågor, och det är med denna resurs som individen kan 
bemöta sina behov i vardagen (Scriven, 2013). Antonovskys (1991) teori om känsla av 
sammanhang (Kasam) är en teori som är förknippat med friskvårdsmodellen, och beskrivs 
under nästa rubrik. Den dynamiska hälsan beskrivs med flera innefattande dimensioner, som 
fysisk hälsa som handlar om kroppens mekaniska funktion, mental hälsa som handlar om 
förmågan att tänka sammanhängande, emotionell hälsa som inkluderar förmågan att känna 
igen och uttrycka olika känslor och stresshantering. Ytterligare dimensioner är social hälsa 
som handlar om förmågan att vara social med andra individer och andlig hälsa som kan 
inkludera en andlig tro eller personlig tro och principer. Slutligen är det även av betydelse att 
se ett friskt samhälle som en kompletterande dimension till de individuella aspekterna, något 
som benämns som folkhälsa (Scriven, 2013). Alla ingående och viktiga dimensioner av hälsa 
betonar begreppets komplexitet. 
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2.1.2 Perspektivet hälsa i hem- och konsumentkunskap 
I kursplanen för HKK är hälsa en viktig komponent. Undervisningen ska ge elever möjlighet 
att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för bland annat hälsa. 
Det centrala innehållet i årskurs 7 9 betonar hälsa i samband med mat och måltider. Inom den 
rubriken ryms flera aspekter såsom exempelvis hygien och rengöring vid hantering, tillagning 
och förvaring av livsmedel, individuella behov av energi och näring samt hur måltider kan 
arrangeras och dess betydelse för gemenskap och välbefinnande. För att nå kunskapskraven 
för betyget E i slutet av årskurs 9 bör eleven bland annat utvecklat tillräckliga kunskaper för 
att kunna motivera olika val utifrån hälsa och föra underbyggda resonemang om varierade och 
balanserade måltiders sammansättning i relation till individuella behov. Eleven ska även 
kunna resonera kring olika konsumtionsval utifrån hållbar utveckling, där hälsa är en central 
del (Skolverket, 2019).  

Kommentarmaterialet till kursplanen i HKK utvecklar begreppet hälsas innebörd ytterligare. 
Det anges att hälsa är en del av den sociala dimensionen av hållbar utveckling (Skolverket, 
2011). I praktiken innebär det att det perspektivet är en utgångspunkt när undervisning 
behandlar val och handlingar i samband med mat och måltider, men även frågor om 
gemenskap och arbetsfördelning i hemmet. Det råder en stark koppling mellan just mat och 
hälsa. Förutom att bidra positivt till den fysiska hälsan, är maten även betydelsefull för den 
psykosociala hälsan genom att ha en social funktion och vara kulturskapande (Skolverket, 
2011). Matkultur är något som kan påverka den psykosociala hälsan hävdar Bohm (2019). 
Kulturella regler och olika normer kring mat är något som har en betydelse för den 
psykosociala hälsan (Skolverket, 2011). Olika matkulturer kan med fördel inkluderas i 
ordinarie undervisning, snarare än vid specifika tillfällen som kan tyda på att det är avvikande 
från normen. Dessa kulturer behöver inte ha sin grund i olika religioner och nationaliteter, 
utan kan handla om exempelvis vegetarianism, olika typer av fredagsmys och mellanmål, 
något som kan variera stort mellan individer. Bohm (2019) argumenterar för att utforska den 
psykosociala dimensionen av hälsa i samband med fysisk hälsa, detta för att bredda 
kunskapen om mat i relation till hälsa. Den fysiska hälsan har fortfarande en dominant roll i 
HKK när det gäller lektionsinnehåll om hälsa och är ofta den enda dimensionen som bedöms. 
Här kan det finnas en risk med att det är elevens kulturella bakgrund som är med och påverkar 
bedömningen. Det kan ske genom att en elev hemifrån har fått mycket kunskap om att äta 
varierat och normativt  grönsaker och därmed fått möjlighet att kunna ta ansvar för sin 
fysiska hälsa. En annan elev kan riskera att inte nå samma kunskapsmål om hen exempelvis 
kommer från ett hem där den typen av nyttig mat inte värderas lika högt. Bohm (2019) 
förespråkar utvecklandet av språket kring samtal om psykosocial hälsa, där trygghet, 
samhörighet och olika definitioner av välbefinnande är av nytta.  

HKK ska även behandla aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa 
(Skolverket, 2019). Media är ofta en central förmedlare för just sådana samhällsfrågor och det 
är något som elever bör få ta del av i undervisning om hälsa i HKK. Det kan handla om 
alltifrån tillsatser i mat till olika dieter och kostråd. Lärare i HKK behöver vara insatta och 
lyhörda för förändringar i samhället, och därigenom bidra till ämnets vidgande. 
Kommentarmaterialet betonar vikten av att möjlighet ges till elever att få reflektera över, 
värdera och ta ställning till olika samhällsfrågor som har en koppling till HKK (Skolverket, 
2011).  

Ett examensarbete (Kristofferson, 2015) undersöker hur lärare i hem- och konsumentkunskap 
arbetar med hälsa i sitt pedagogiska uppdrag. Resultatet visar att det är den fysiska 
dimensionen av hälsa som dominerar lärarnas hälsoundervisning. Kunskap i handling är 
centralt för samtliga lärare och används flitigt istället för läxor och andra uppgifter. Vid 
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lektioner som rör hälsa visar det sig att det praktiska arbetet i undervisningen, då elever lagar 
mat, ofta inte är i linje med lektionens huvudsyfte. På grund av tidsbrist gör inte elever alltid 
kopplingar till matens betydelse för hälsan. Genom att studera lärares terminsplaneringar 
framkommer det att hälsoblocket behandlar främst näringslära och olika matmodeller som 
tallriksmodellen och matcirkeln. Vissa deltagande lärare anser att det är problematiskt att så 
många lärare i hem- och konsumentkunskap använder flera av lektionerna till att behandla 
näringslära (Kristofferson, 2015). Att det är näringslära som har den största vikten inom 
undervisning om hälsa, framkommer i ett ytterligare examensarbete (Eidering & Kullberg, 
2011). Perspektivet hälsa bearbetas genom fokus på näringsämnen och energibehov och 
utvärderas ofta med skriftliga arbeten och prov (ibid.). Näringslära är inte ett område som är 
specifikt uttalat i kunskapskraven inom hem- och konsumentkunskap. Det handlar snarare om 
att ge elever verktyg för att kunna underbygga sina resonemang om varierade och balanserade 
måltidernas sammansättning i relation till individuella behov (Skolverket, 2019). 
Kommentarmaterialet för hem- och konsumentkunskap betonar bland annat att hälsa inom 
HKK är en aspekt av den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Det sociala perspektivet 
bör alltså beaktas vid olika val i samband med måltider och frågor om gemenskap bör vara 
aktuella (Skolverket, 2011). Även om lärare har en tydlig vision om vad som är viktigt att ta 
upp med eleverna vid undervisning om hälsa, tenderar den sociala dimensionen att få lite 
utrymme. (Kristoffersen, 2015). 
 
Få undersökningar har gjorts på elever, det är ett lärarperspektiv på begreppet hälsa som 
dominerar tidigare forskning. Ett kvalitativt examensarbete (Hittrich, 2012) undersöker just 
hur elever samtalar om bland annat perspektivet hälsa. Det visar sig att maten har det största 
fokuset, där elever beskriver hälsa som bland annat att äta hemlagat, äta nyttigt, äta frukt och 
grönsaker och se upp för hel- och halvfabrikat (ibid.) 

2.1.3 Känsla av sammanhang (Kasam) 
Både i medicinska och samhällsvetenskapliga sammanhang är hälsa influerat av patogena 
perspektiv. Antonovsky (2005) myntar begreppet känsla av sammanhang (Kasam), som har 
ett salutogent perspektiv med fokus på varför individer förblir friska, trots olika påfrestningar. 
Kasam innefattar tre aspekter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky 
definierar Kasam som: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 
en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 
härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 
begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 
stimuli stället på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering 
och engagemang. (Antonovsky, 2005, s. 46) 

Huruvida individen tar in olika stimuli och om dessa är förutsägbara och begripliga, att det 
finns resurser tillgängliga för att hantera stimuli och slutligen om det är meningsfullt att 
engagera sig i detta, är alltså vad Kasam innebär. Begriplighet handlar om huruvida olika 
stimuli, inre såväl som yttre, upplevs som sammanhängande och förståelig information. 
Individer har olika förutsättningar för begriplighet och den är påverkad av individens 
kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Vidare är verbal förmåga och impulskontroll 
sådant som påverkar begriplighet. Det ställs inre och yttre krav på individen och förmågan att 
greppa dessa med hjälp av olika resurser, beskriver den andra aspekten av Kasam, nämligen 
hanterbarhet. Här kan yttre omständigheter, såsom trygga relationer med jämnåriga och 
tillgång till vuxna i närheten, vara avgörande för individers hanterbarhet. Både begriplighet 
och hanterbarhet är kognitiva delar av Kasam, och perspektivet kompletteras med en 
motivationskomponent, meningsfullhet. Att känna meningsfullhet och vara engagerad i olika 
sammanhang kan driva individen framåt. Livet har genom meningsfullhet en känslomässig 
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innebörd och utmaningar upplevs som utvecklande. Denna motivationskraft kan anses vara 
den viktigaste komponenten i Kasam; om meningsfullhet saknas hos individen faller även 
begriplighet och hanterbarhet bort (Antonovsky, 2005). Meningsfullhet kan skapas i 
hälsoundervisning genom att exempelvis inkludera ungdomars livsvärld och ta upp relevanta 
områden för dem. Genom att inkludera elevernas erfarenheter blir den förmedlade kunskapen 
mer förståelig och motivationen i klassrummet höjs. När eleven kan se nytta av kunskapen i 
sitt eget liv skapas det en meningsfullhet i lärandet (Trollvik, 2014). 

2.2 Health Literacy 
Studiens teoretiska referensram health literacy redovisas i andra delen av bakgrunden. 
Begreppet definieras och kopplas sedan till media literacy och hälsorelaterad 
handlingskompetens. 

2.2.1 Health Literacy 
I det hälsofrämjande arbetet är begreppet health literacy centralt. Begreppet grundas i två 
olika sammanhang, där hälso- och sjukvården är den ena, och ser på det som en tillgång till 
patienter för att förstå och använda information om sjukdomar. Det andra sammanhanget är 
det hälsofrämjande arbetet där health literacy är ett betydelsefullt medel (Olander, Ringsberg 
& Tillgren, 2014). Nutbeam (2000) definierar förmågan health literacy som en förutsättning 
till att få tillgång till, förstå och använda hälsoinformation. Individens motivation, kognitiva 
och sociala kunnigheter är avgörande för att använda denna förmåga i sin vardag, för att 
främja den egna hälsan. Hälsoarbetet har förändrats över tid och under 1960- och 1970-talet 
handlade det främst om förmedling av faktakunskaper gällande kost och motionsvanor. 
Människors sociala och ekonomiska tillstånd visar sig ha en avgörande roll för huruvida de 
kan ta till sig informationen. Individer med hög utbildningsnivå och goda ekonomiska 
förutsättningar är den grupp av människor som har störst nytta av den typen av faktakunskap. 
Under 1980-talet beaktas även sociala förhållanden i hälsoarbetet och det är under den här 
perioden som begreppet tar sin rot i skolans verksamhet (ibid.).  

Under den hälsofrämjande konferensen som hålls av WHO i Jakarta, Indonesien år 1997, 
identifieras nya aktörer och nyckelbegrepp inom hälsofrämjande arbete och health literacy blir 
känt (Olander m.fl., 2014). Det talas om både den enskilde individens och befolkningens 
förbättring av hälsa genom möjligheterna att ta till sig kunskap och ha självtillit. Med 
förmågan health literacy sker en utveckling av empowerment, alltså makt och handlingskraft, 
och samtidigt utvecklas även individers personliga, sociala och kulturella färdigheter (WHO, 
1998). Det kontextbaserade begreppet empowerment innebär i sammanhanget av 
hälsofrämjande arbete en lärandeprocess som har kritiskt reflektion och medvetandegörande 
som två centrala aspekter, där deltagande är av stor betydelse (Kieffer, 1984). I arbetet för att 
främja empowerment och delaktighet lyfts health literacy som ett medel av stor vikt. 
Europastrategin för hälsa, Health 2020, benämner nyckelbegreppet health literacy som ett 
aktionsinriktat begrepp i ett dynamiskt samspel mellan individ och miljö (WHO, 2012). 

Health literacy är ett värdeladdat begrepp, som innefattar empowerment och delaktighet som 
två relevanta värden för begreppet. Olika människor värderar ett gott liv olika, och denna 
värdering har betydelse för förmågan health literacy (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2014). I 
hälsoarbetet som bedrivs i skolan är det nyttigt att ha kännedom om detta. Alla människor har 
rätt till hälsa och för att uppnå en god hälsa krävs en förmåga som health literacy, något som 
är avgörande för hur individen bemöter hälsoinformation av olika slag. På så vis kan man 
konstatera att health literacy i sig är en rättighet. Samtidigt som det är en rättighet, är det även 
en skyldighet, både på individ- och samhällelig nivå. Samhället har en skyldighet att upprätta 
jämlikhet i hälsa genom tillgängliga resurser för alla, och samtidigt skydda medborgarna från 
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skadliga inflytanden från icke-statliga institutioner, exempelvis reklam som inte är bra för 
hälsan. Skyldigheter på individnivå handlar om att utveckla sin egen förmåga att ta till sig 
information, där health literacy åter blir centralt för kontroll av den egna hälsan genom kritisk 
granskning av hälsoinformation. För att utveckla individers, och därmed exempelvis elevers, 
autonomi krävs dialoger i en stödjande miljö. Den pedagogiska undervisningen bör arbeta 
med elevers motivation och självtillit, samt lära elever att reflektera kritiskt. Elever bör ges 
möjligheter till att tro på sina egna handlingsmöjligheter och här blir komponenten makt, 
empowerment, en viktig del i arbetet. Utan empowerment och autonomi blir det svårt att 
använda hälsokunskap och ta kontroll över den egna hälsan. Genom att ha kontroll kan 
individen göra medvetna hälsoval och genomskåda sociala samt ekonomiska krafter bakom 
hälsoinformation (ibid.). Detta är i linje med mycket av det som är centralt i ämnet hem- och 
konsumentkunskap, där undervisningen ska hjälpa utvecklingen av elevernas förmåga till att 
ta medvetna val, med hänsyn till ekonomi, miljö och hälsa. Vidare ska elever även utveckla 
medvetenhet kring reklamens och mediernas påverkan på de olika valen (Skolverket, 2019). 
Health literacy är därmed en viktig förmåga att arbeta med i undervisningen. 

I en fenomenologisk studie från 2015 undersöks lärares uppfattningar om effektiviteten av 
literacy via tillägg av health literacy i läroplanen. Lärarna har en positiv syn på health literacy 
och menar att den kan främja en positiv social förändring och även minska framtida 
hälsovårdskostnader genom elevers förbättrade hälsa (Jackson-Howard, Cortner, Connors & 
Richins, 2015). I skolan får elever med psykiska, fysiska såväl som emotionella 
hälsoproblem, vägledning och hjälp. På så vis kan skolan ses som ett potentiellt vårdsystem 
där elever och vårdnadshavare litar på hälsovårdstjänster som skolsystemet erbjuder (Suldo, 
Friedrich & Michalowski, 2010). Även Suldo m.fl. (2010) hävdar att en integrering av health 
literacy i undervisningen kan hjälpa elevers hälsa positivt. Grundskolan är en betydelsefull 
arena för att påverka barn och ungdomars framtida hälsa och genom health literacy förbättras 
den kollektiva hälsan, vilket gynnar hela samhället. Jackson-Howard m.fl. (2015) betonar 
lärarens viktiga roll i att skapa en lärmiljö som tillåter utvecklingen av elevers health literacy. 
Det är läraren som möjliggör utvecklingen av dessa viktiga förmågor (ibid.). Skolans viktiga 
roll att främja förmågan health literacy genom tillägg i läroplanen är något som även Kilgour, 
Matthews, Christian och Shire (2013) hävdar. Studien (Kilgour m.fl., 2013) syftar till att 
belysa ungdomars förståelse av hälsa och health literacy genom att undersöka hur 
undervisning i skolan bidrar till detta. Då ojämlikhet i hälsa råder i samhällets olika delar, 
menar författarna att skolans roll i att ge tillgång till information om hälsa i samband med att 
utveckla barn och ungdomars health literacy är av stor betydelse för inte bara deras 
individuella hälsa utan även folkhälsan. Med en utvecklad health literacy kan individen 
filtrera genom den stora mängden av hälsorelaterad information som är tillgänglig idag. De 
kunskaper om hälsa som elever erbjuds i skolan följer med dem i vuxenlivet och kan vara 
avgörande för deras hälsa genom hela livet. Att redovisa hälsans holistiska natur till elever 
kan också bidra till en ökad förståelse av vad hälsa innebär (Kilgour m.fl., 2013). Även Alfrey 
och Brown (2013) betonar skolans ansvar men hävdar att det är nödvändigt med stöd i detta 
arbete till lärare, både lokalt och statligt.  

2.2.2 Health literacy i relation till media literacy  
Konsumtion av medier är vanligt förekommande hos människor och mycket av 
hälsoinformationen hittas genom just medier. Användningen av sociala medier har ökat sen år 
2010 och applikationer som Instagram och Snapchat är populära, särskilt bland ungdomar 
som är de flitigaste användarna av just sociala medier (Internetstiftelsen, 2019). På dessa 
plattformar kan vem som helst, utan utbildning, yttra sig om hälsa och det finns många 
självutnämnda experter inom just kost, träning och hälsa. Människor inhämtar tips och råd om 
exempelvis dieter, träningsvanor och behandling av olika sjukdomar från medier av olika slag 
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(Sandberg & Möllerström, 2014). Det krävs en medie- och informationskunnighet (MIK) av 
individen som vänder sig till medier, då det kan upplevas som ett snabbare alternativ till 
vården. Att ha tillgänglig hälsoinformation via Internet kan upplevas som en fördel, förutsatt 
att individen kan kritiskt reflektera över den. MIK kan beskrivas med begreppet media 
literacy, en förmåga som hjälper individen att bedöma information som ges utav medier. 
Undervisning om begreppet bör möjliggöra elevens förmåga att medvetet sålla och ta till sig 
information genom en att vara källkritisk och ha kunskap om mediernas påverkan (ibid.). 

Mediernas och kommunikationens roll för hälsan är centrala i både health literacy och media 
literacy. Begreppen är nära förknippade med varandra och innefattar hälsomottagarens viktiga 
kompetenser och förmågor att granska, tolka, förstå information med en kritisk utgångspunkt. 
Genom att belysa olika mål och syften kan man även skilja begreppen åt. Media literacy kan 
ses som ett bredare begrepp som har demokrati som slutmål, medan health literacy betonar 
den enskilde individens förbättring av hälsan. Därmed konstateras att media literacy är en 
förutsättning för health literacy (Sandberg & Möllerström, 2014) och bör därför vara aktuell 
inom undervisning om health literacy. Fler forskning hävdar att media literacy är en 
förutsättning för en utvecklad health literacy. Clocksin, Wattson, Williams och Randsell, 
(2009) menar att vid inkludering av digitalisering i hälsoundervisning kan även en koppling 
till elevers livsvärld ske. Det har visat sig ha nytta framförallt bland yngre elever. Forskarna 
nämner två faktorer som kan öka elevers intresse för health literacy. Den första handlar om 
vikten av att kombinera kunskap om hur maten påverkar fysiska aktiviteter. Detta leder ofta 
till mer engagerade elever. Den andra betydelsefulla faktorn för elevers intresse för health 
literacy är en inkludering av medier i arbetet, det är framförallt här förmågan media literacy 
kommer in (Clocksin m.fl, 2009).  

Media, särskilt sociala medier, är som tidigare nämnt en stor del av ungdomarnas vardag. 
Undervisningens koppling till elevernas livsvärld är betydelsefullt av olika anledningar. 
Förutom att öka deras motivation till lärande stärker det även deras plats i samhället. Det sker 
bland annat genom att digitalisering och sociala medier inkluderas i undervisning, där HKK-
lärares digitala kompetens är av stor vikt. Återigen blir frågor om källkritik och media literacy 
aktuella. Holmberg (2018) hävdar att källkritik är en viktig del av undervisningen i många 
skolämnen, men i de praktiska ämnena tenderar det att hamna i skymundan. I sin avhandling 
som handlar om sociala mediers koppling till mat och matval, betonar han vikten av att lärare 
i HKK arbetar med källkritik ihop med sociala medier. Innehållet i dessa medier är inte 
kontrollerade, och därför bör ungdomar få möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt 
till information som rör bland annat mat, träning och dieter (Holmberg, 2018). Palojoki och 
Pipping Ekström (2019) betonar användandet av medier på ett ämnesdidaktiskt smart sätt. 
Detta genom att exempelvis använda sig av videon på Youtube som kan handla om bland 
annat genomförande av olika recept.  

Som tidigare nämnts sker mycket av hälsokommunikationen via medier. Där skapas normer 
om bland annat kroppsideal och dieter, vilket kan påverka den som tar del av informationen. I 
en studie utfört på kvinnor mellan åldrarna 18 36 visar det sig att efter två veckors 
undervisning om health och media literacy ändras attityder till hälsoinformation som intas via 
medier. Kvinnornas förmåga att genomskåda förvrängda kroppsideal ökar och flera av dem 
upplever en mer positiv kroppsbild (Kite, Feighery, Aleman, Avery, Parker & Richardson, 
2013). Det skulle inte vara helt omöjligt att dra paralleller till eleverna, som säkerligen kan 
dra nytta av den typen av undervisning på liknande sätt. Media förmedlar ideala kroppsbilder 
och trender och det är något som många ungdomar förknippar med hälsa. Vid undervisning 
om hälsa är det därför av stor betydelse att lärare inkluderar medier och olika kommersiella 
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reklam och hjälper elever att navigera genom all information genom att problematisera dessa 
(Grosick, Talbert-Johnson, Myers & Angelo, 2013). 
 
Att elever är intresserade om information om kost och dieter via medier styrks ytterligare av 
ett examensarbete (Johansson & Nilsson, 2014), där HKK-lärares uppfattningar om deras 
hälsoundervisning undersöks. Studiens fokus ligger på hälsobudskap i media och hur lärarna 
integrerar det i sin undervisning. Samtliga lärare som medverkar i studien har en holistisk syn 
på hälsa där de förutom fysisk, psykisk och social hälsa även betonar meningsfullhet som en 
viktig faktor. Vidare nämner lärarna att det är nödvändigt att hjälpa eleverna att utveckla en 
bra självkänsla. Hälsobudskap via medier behandlas i undervisningen vid behov. Flera av 
lärarna upplever ofta att elever själva har ett behov av att diskutera olika trender om mat, 
dieter och hälsa som de stött på via olika medier. Därmed anser lärarna att det inte är 
tillräckligt att endast behandla ämnet under en specifik lektion, utan att kontinuerligt integrera 
medias roll inom hälsoinformation (Johansson & Nilsson, 2014). 

2.2.3 Health literacy och hälsorelaterad handlingskompetens 
Inom hälsofrämjande skolors bedrivande av kritisk hälsoundervisning, har begreppet 
handlingskompetens utvecklats i relation till health literacy. Denna kompetens beskriver 
elevers positiva hälsoförändringar, på individ- och samhällsnivå, med hjälp av engagemang, 
motivation och förmågor. Inom hälsoundervisning eftersträvas handlingskompetens och det 
skulle kunna betraktas som den handlingsinriktade faktorn i health literacy. En skillnad 
mellan handlingskompetens och health literacy är att den sistnämnde inte alltid behöver 
handla om just en handling, utan kan ibland endast beröra förmågan att förstå sig själv och 
världen (Simovska & Paakkari, 2014). 

Simovska och Paakkari (2014) beskriver två rådande filosofier för undervisning och lärande: 
traditionell hälsoundervisning och undervisning och lärande i en demokratisk lärandemiljö. 
Inom traditionell hälsoundervisning är elever mottagare av hälsoinformation i form av 
faktakunskaper. Läraren är ledaren och levererar på ett oengagerat sätt denna 
hälsoinformation med disciplin, och utvärderar elevernas framsteg. Undervisningens innehåll 
präglas av en sluten medicinsk syn på hälsa, där fokus ligger på negativa konsekvenser av 
hälsorisker. I det demokratiska klassrummet fungerar elever istället som undersökare och 
självstyrande kunskapssökare som tolkar information och är aktiva i sitt eget lärande. Läraren 
är i dialog med elever och fungerar som en vägledare och kompanjon i elevers utbildning, och 
delar ansvaret med eleverna. I den demokratiska lärandemiljön är synen på hälsa öppen och 
holistisk, och innefattar flera dimensioner av hälsa i en sociokulturell miljö. Undervisningen 
är nära relaterat till elevernas livsvärld och det finns användning av elektroniska resurser för 
att bredda hälsoinformation genom reflektion och kommunikation. I en lärmiljö där elever får 
utforska och vara kunskapssökande skapas möjligheter till att främja lärandet. Elevernas 
vardagskunskap sammanflätas med hälsokunskap genom ett utforskande arbetssätt, där 
utbyte, metakognition och samarbete är involverade. I en traditionell lärmiljö förvärvas och 
ackumuleras kunskap utan större engagemang från elevens sida. Elevens egen 
undersökningsprocess bidrar istället till möjligheter till reflektion, där hen jämför och 
granskar olika källor och lär sig samtidigt att inta ett kritiskt förhållningssätt. Den dynamiska 
demokratiska miljön är mer egenmaktsstärkande genom att vara inkluderande och 
dialogbaserad, till skillnad från den traditionella hälsoundervisningen som är mer statisk 
(Simovska & Paakkari, 2014). Huruvida hälsoundervisningen är traditionell eller demokratisk 
har en betydelsefull påverkan för i vilken grad elevers health literacy och handlingskompetens 
tillåts utvecklas. 

Den sociala aspekten inom hälsa lyfts fram i kursplanen för HKK (Skolverket, 2019), såväl 
som i diskussioner om handlingskompetens inom health literacy. Inom health literacy kan det 
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innebära att elever är i samverkan i gemensamma produktiva aktiviteter. Genom interaktion 
med andra utvecklas kunskap och ett dialogbaserat arbetssätt gynnar utveckling av health 
literacy. Det sker även handling från elevernas sida när de är aktiva i sitt mottagande av 
kunskap. Elevernas handlingskompetens utvecklas och det kan på så vis skapas en 
meningsfullhet i lärandet (Simovska & Paakkari, 2014), det som Antonovsky (2005) 
beskriver som motivationskraften i Kasam. Genom handling i undervisningen kan elevers 
motivation och ansvar i sitt lärande ökas (Simovska & Paakkari, 2014). Whitehead (1981) 
menar att detta även främjar elevers uppfattning om miljöns möjligheter och begränsningar i 
form av att elever kan få en realistisk bild av vilka handlingsmöjligheter det finns i 
sammanhanget. Därmed bidrar undervisning med ett handlingsfokus till att elever, förutom att 
främja sitt eget lärande, även utvecklar ett socialt ansvar inom hälsorelaterade frågor (ibid.). 

För ett fungerande demokratiskt undervisningssätt är det också nödvändigt med ömsesidighet 
och intersubjektivitet, alltså delad och gemensam tolkning och kunskap. Synen på kunskap är 
också viktig där det är av betydelse att inte endast se på det som att det finns riktiga eller 
felaktiga svar. Kunskap bör vara öppen för tolkning och kritisk värdering, då det är 
föränderligt, värdeladdad och kontextuell. Undervisning behöver ske i en stöttande miljö som 

ål och genom 
interaktion även dela tolkningen av uppgifter. Det är nödvändigt för att delaktighet och 
samspel ska främja handlingskompetens och health literacy. Inom detta synsätt bör läraren 
som vägledare i undervisningen ha delad makt med eleverna (Simovska & Paakkari, 2014). 

Med en förmåga till handlingskompetens kan ungdomar påverka sin hälsa positivt. 
Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar bland vuxna såväl som barn och ungdomar (Ringsberg, 
2014). Berntsson och Ringsberg (2014) hävdar i sin studie att psykosomatiska besvär, såsom 
huvudvärk, sömnlöshet, yrsel, oro och ångest, har ökat bland barn och unga. År 1984 var det 
17,0 procent som led av det medan motsvarande siffra år 2011 var 26,6 procent, en markant 
skillnad (Berntsson & Ringsberg, 2014). Ett hälsofrämjande arbetssätt har en stor roll i att lära 
barn och ungdomar livsstilens påverkan på hälsa. 

2.3 Genus i HKK 
Genusperspektivet i HKK fokuserar främst på arbetsfördelning i hemmet ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Uppdelningen i hemarbetet är utgångspunkten för diskussioner om 
genus. Det är ett av skolans många ansvarsområden att arbeta för att motverka traditionella 
könsmönster, och HKK har ett särskilt ansvar inom det. Redan i grundskolan är elevers 
inställning till arbetet i hemmet och arbetsfördelning genomsyrat av traditionella könsroller.  
Därmed är det nödvändigt med diskussioner som synliggör det, och samtidigt problematiserar 
och ifrågasätter de olika könsrollerna (Skolverket, 2011). Olika elever har olika attityder till 
ämnet HKK, och genus kan ha en påverkande roll i det. HKK är ett av ämnena som pojkar 
presterar sämst i, och det skulle kunna ha sin utgångspunkt i att ämnet länge har betraktats 
som typiskt kvinnligt. HKK kan beskrivas som ett ytterst genusifierat ämne, där läraren ofta 
är en kvinna, det finns ett kök lik den många har hemma, något som ofta förknippas med 
kvinnan. När e elle s blir ofta pojkar mer aktiva 
och ambitiösa (Pipping Ekström & Palojoki, 2019), vilket indikerar att förmågan till att arbeta 
i HKK-rummet finns, men det handlar snarare om inställningen till det. Petersson (2007) 
belyser betydelsen av att klassrummet omvandlas till en tävlingsarena under 
Trots att HKK-rummet ser ut som alltid med samma inredning och redskap, omvandlas den 
under denna aktivitet till en scen där eleverna agerar aktörer. Elever kan bete sig annorlunda 
beroende av om rummet är manligt eller kvinnligt kodat. Vanligtvis förknippas HKK-rummet 
med matlagning i hemmet och är därför kvinnligt kodat. Män associeras mer med 
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kockbranschen och även media uppmärksammar manliga kockar i större utsträckning. Med 
inslag av ett tävlingsmoment blir HKK-rummet tillfälligt manligt kodat (Petersson, 2007).  

Handlar genus i HKK enbart om det praktiska arbetets utförande? Skulle andra aspekter än 
arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv, kunna vara aktuella i diskussioner 
om genus? Forskning visar att det råder könsskillnader inom perspektivet hälsa (Hiltunen, 
2017). Det finns idag press på barn och ungdomar genom exempelvis förväntan på att 
upprätthålla både status och relationer till jämnåriga, samt att prestera bra i skolan. För de 
ungdomar som avviker från normen kan detta orsaka ohälsa (ibid.) Flickor tenderar att ha fler 
nära relationer till jämnåriga än vad pojkar har. Det handlar många gånger om att pojkar inte 
har utvecklat förmågan att tala om exempelvis hälsa med sina vänner och är därmed mer 
isolerade, och alltså inte att de saknar människor runt om sig (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2018). Det är även möjligt att ha olika inställningar till vad hälsa betyder. Därmed 
skulle ett genusperspektiv kunna beaktas även vid olika diskussioner om hälsa. I studien ingår 
därför ett genusperspektiv där det är av intresse att belysa eventuella skillnader mellan pojkar 
och flickor gällande studiens frågeställningar.  

3 Metod 
Avsnittet metod inleds med en beskrivning av studiens övergripande design. Det följs av 
beskrivandet av urvalsprocessen. Vidare förklaras tillvägagångssättet vid datainsamling och 
databearbetning. Slutligen beskrivs de etiska överväganden som har gjorts. 

3.1 Design 
Studien använde en kvantitativ metod med utgångspunkt i teori och mätbara begrepp, och 
betonade därmed kvantifiering vid insamling av data. Metoden kompletterades med ett 
kvalitativt inslag där innehållsanalys genom kodning av en öppen fråga utfördes. Den 
kvantitativa metoden valdes utifrån en önskan till generaliserbarhet. Kvantifierbar data 
samlades in genom en tvärsnittsdesign, och möjlighet till att upptäcka generella mönster och 
samband skapades (Bryman, 2011). Det kvalitativa inslaget gav en möjlighet till mer 
flexibilitet, något som ofta saknas i kvantitativa metoder. Frågor med på förhand givna 
svarsalternativ gör det möjligt att göra en jämförelse mellan de olika svaren utan flexibilitet 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). Genom att inkludera en öppen fråga och analysera 
denna kvalitativt skapades chansen till att få en mer nyanserad bild av elevers uppfattningar. 
Det var ett tillfälle att fånga in sådant som de givna svarsalternativen inte gav utrymme till, 
och täckte in så många svar som möjligt från respondenterna (Eliasson, 2013). Empirin 
samlades för att kartlägga elevers uppfattningar om hälsa, och vid mätning av uppfattningar är 
en kvantitativ metod högst passande. Det skapas en möjlighet att uppskatta bredden av olika 
uppfattningar inom en grupp, elever i årskurs 9 i det här fallet, och en objektiv verklighet kan 
speglas (Eliasson, 2013). 

Ett deduktivt synsätt har genomsyrat relationen mellan teori och data. Till detta valdes en 
relevant teori för studien, nämligen health literacy. Den deduktiva arbetsgången genererade en 
prövningsbar hypotes med utforskningsbara företeelser. Genom operationalisering togs 
mätbara begrepp fram ur teorin (Eliasson, 2013), såsom empowerment, media literacy och 
handlingskompetens. Dessa begrepp definierades i konstruktionen av enkäten och på så vis 
togs även relevanta variabler fram. För att öka studiens validitet lades mycket tid ner på att ta 
fram operationella definitioner av teorins begrepp. Olika indikatorer skapades för begreppen, 
där exempelvis begreppet empowerment mäts genom indikatorer som makt, handlingskraft, 
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kritisk granskning och delaktighet. Validiteten är hög då respondenternas svar till dessa 
begrepp pekar mot samma riktning (Eliasson, 2013).  

3.2 Urval 
Studiens respondenter utgjordes av elever i årskurs 9 vid olika skolor i Sverige. Den aktuella 
årskursen valdes på grund av att det var viktigt att de helst hade erfarenhet av hela HKK och 
därmed mer utvecklade förmågor inom ämnet. Elever i årskurs 9 har hunnit ges 
förutsättningar för att utveckla ämnets olika viktiga förmågor som ingår i kursplanen, och kan 
därmed lättare ta ställning till enkätens frågor. För att få adekvata svar från respondenterna 
var det av stor betydelse att de förstod orden och uttrycken vid datainsamling.  

Ett bekvämlighetsurval gjordes, där respondenter valdes utifrån det som fanns till hands. 
Metoden för urvalet representerar inte en hel population och det är svårt att yttra sig om 
huruvida studiens respondenter har liknande uppfattningar som befolkning i stort (Eliasson, 
2013). Ett bekvämlighetsurval medför en försvårad process att generalisera resultaten på 
grund av avsaknad av information om vilken population stickprovet representerar (Bryman, 
2011). Urvalsprocessen är däremot fördelaktig vid begränsad tid och kostnader.  

Tre rektorer i Göteborgs stad kontaktades via e-post. När två av dem tackade nej till att delta i 
studien, och den tredje inte svarade alls, hade redan en del av arbetsprocessens tid förbrukats. 
Ett snabbt beslut togs och respondenter söktes istället via Internet och olika portaler på 
Facebook. Inlägg gjordes med informationstext om studiens syfte (Bilaga 1) och bifogad länk 

-
Hem- och konsumentk med 9
medlemmar, samt Biolo  1700 medlemmar. En justerad version av 
informationstext skickades till den sistnämnda portalen (Bilaga 2). Metoden för förmedling 
och insamling av enkät var alltså genom Computer Aided Web Interviewing (CAWI) 
(Christoffersen & Johannessen, 2014). Enkäten delades ut under en intensiv period i läsåret, 
vilket resulterade i endast sex insamlade enkätsvar från de olika forumen. Därefter 
kontaktades ytterligare två lärare, där den ena gav chansen till att dela ut enkäten under 
elevernas mentorstid med mig på plats och på så vis insamlades ytterligare 18 enkätsvar.  Den 
andra läraren delade en digital länk till enkäten med alla nior i skolan och detta gav de sista 40 
enkätsvaren. Totalt svarade 64 elever i årskurs 9 på enkäten. 

3.3 Datainsamling 
En digital enkät framställdes som instrument för datainsamling (Bilaga 3). Enkäten formades i 
Google Forms med en användarvänlig design, med motivationen att vara lik sådant elever i 
årskurs 9 möter i sitt vardagsliv med ökad digitalisering. Ytterligare en fördel med 
enkätundersökning på webben är möjligheten till att få snyggare design och därmed även 
skapa ett förtroendeingivande intryck (Bryman, 2011). För att få detaljerad information och 
förenkla besvarandet av frågor såväl som tolkning av data var det viktigt att ställa så konkreta 
frågor som möjligt (Christoffersen & Jonannessen, 2015).  
 
Enkäten var semistrukturerad med totalt 23 frågor. Av 23 frågor var endast en fråga öppen, 
detta för att förenkla ifyllande av enkät för respondenten men även för registrering av svaren 
genom dataanalys i datorprogram (Christoffersen & Johannessen, 2014). Genom inkludering 
av en öppen fråga fick respondenten en möjlighet att svara med egna ord, något som lämnade 
utrymme för oförutsedda svar och nya teman, vilket är en fördel för studien (Bryman, 2011). 
Slutna frågor är, förutom ovan nämnda punkter, även fördelaktigt för att öka jämförbarheten i 
svaren, samt klargöra frågans innebörd för respondenten (ibid.). I enkätens första och andra 
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del användes skalor med fem värden på olika vis. Frågorna som ingick i enkäten var så 
konkreta och avgränsade som möjligt, med olika exemplifieringar för många frågor. För att 
kunna ta del av nyanser och värderingar var detta nödvändigt (Christoffersen & Johannessen, 
2014).  
 
Enkätens olika delar influerades av tidigare forskning, styrdokument och teorin health 
literacy. Del 1 handlade om vad begreppet hälsa betyder för respondenten. Det var i den första 
delen som den öppna frågan fanns, där respondenten fick fritt definiera begreppet hälsa. I del 
1 fanns även en sluten fråga där utgångspunkten var Scrivens (2013) definition av hälsa i 
termer av sex aspekter av begreppet; fysisk, mental, emotionell, social, andlig och folkhälsa. I 
del 2 fick respondenten svara på frågor om hur ofta olika arbetsområden inom HKK hade 
arbetats med. Grunden till denna del utgjordes av kommentarmaterialet för HKK (Skolverket, 
2011), där perspektivet hälsa beskrivs som en aspekt av den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling. Den sociala dimensionen ska alltså genomsyra arbetsområden som rör hälsa 
såsom: val och handlingar i samband med mat och måltider (kulturskapande kommer också in 
här), val och handlingar i samband med gemenskap och även val och handlingar i samband 
med arbetsfördelning i hemmet. Inom arbetsfördelning i hemmet är hygien något som tas upp, 
och det var också den punkten som togs med i undersökningen.  
 
Förutom kommentarmaterialet var även kursplanen för HKK aktuell vid formandet av del 2. 
Delar av det centrala innehållet för årskurs 7 9 under rubriken Mat, måltider ch 
förmågor i kunskapskrav för slutet av årskurs 9 utgjorde arbetsområden som efterfrågades. 
Slutligen påverkade även tidigare forskning del 2 i enkäten, där exempel på vad undervisning 
i ämnet har tagit upp hämtades (Eidering & Kullberg, 2011; Hittrich, 2012; Johansson & 
Nilsson, 2014; Kristofferson, 2015). I enkätens tredje och sista del fick respondenten dels 
svara på frågor om hur lektioner om hälsa hade varit formade, och här var återigen tidigare 
forskning en utgångspunkt (Eidering & Kullberg, 2011; Hittrich, 2012; Johansson & Nilsson, 
2014; Kristofferson, 2015). Förutom tidigare forskning var svarsalternativen till denna fråga 
influerat av traditionell hälsoundervisning och undervisning och lärande i en demokratisk 
lärandemiljö (Simovska och Paakkari, 2014), två filosofier för undervisning och lärande som 
beskrivs i bakgrunden.  
 
Den tredje delen och därmed hela enkäten avslutades med frågor om vad respondenterna hade 
lärt sig i undervisning om hälsa, vilket utgjordes av tio påståenden med femgradig skala som 
svarsalternativ. Påståendena var influerade av den demokratiska lärandemiljön samt studiens 
teori health literacy med alla ingående förmågor. Genom att använda tidigare forskning som 
utgångspunkt för egna frågor skapades det en möjlighet till att jämföra studiens resultat med 
resultat från andra undersökningar. 
 
Till alla frågor, förutom den öppna och de med skalor som svarsalternativ, fanns alternativet 

m ett svarsval. Utan detta som alternativ riskeras frågor bli obesvarade till följd 
av otillräcklig kunskap eller avsaknad av åsikt från respondenten. Det råder även en risk för 
godtyckliga svar från respondenter som saknar ett passande svarsalternativ, vilket i sin tur 
resulterar i felkällor vid dataanalys (Christoffersen & Johannessen, 2014).  
 
En digital enkät säkerställde studiens reliabilitet genom att möjliggöra genomförande av 
samma typ av mätning oavsett tid och plats. Ytterligare stärkning av reliabilitet skedde genom 
att en och samma variabel, exempelvis elevens uppfattning om begreppet hälsa, prövades med 
flera frågor i enkäten (Eliasson, 2013). 
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Innan enkäten skickades ut på webben bearbetades den genom återkoppling från handledare 
ett antal gånger, men även ett fåtal lärarstudenter och familjemedlemmar fick genomföra 
enkäten och komma med synpunkter. Sedan utfördes en förstudie med två ungdomar i samma 
ålder som studiens respondenter, vilket resulterade i ytterligare justeringar.  

3.4 Databearbetning och analys 
Datainsamlingen bearbetades och presenterades genom deskriptiv statistik och 
innehållsanalys. Datainsamlingen gav upphov till totalt 64 elevsvar. För att analysera svaren 
användes datorprogrammet SPSS (IBM SPSS Statistics 25). Totalt lades 37 variabler in i 
systemet, majoriteten i nominalnivå. Då en stor del av variablerna inte kunde rangordnas, 
något som är representativt för just nominalnivå, presenterades svarsfördelningen i bland 
annat frekvenstabeller och grafiska figurer som stapeldiagram (Christoffersen & Johannessen, 
2015). En fördel med att använda sig av diagram är att data lätt kan tolkas och förstås 
(Bryman, 2011). De olika diagrammen bearbetades ytterligare och kompletterades i 
programmet Microsoft Excel för förbättring av design. 

Jämförelse av kön skedde i alla delar av enkäten. För att synliggöra eventuella skillnader 
mellan könen utfördes ett signifikanstest genom att använda Mann-Whitney U test med två 
oberoende variabler.  

Enkätens öppna fråga bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. En semiotisk 
analysstrategi användes, där teman skapades genom att studera hur elever uttryckt sig i text 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). Kodning utfördes genom att färglägga påståenden i 
olika kategorier. Det resulterade i fyra olika kategorier som beskriver hälsa på olika 
sätt. Programmet Microsoft Excel användes för att framställa en tabell (Bilaga 4) som 
innehöll de olika kategorierna, samt hur många som valt de och hur könsfördelningen såg ut.  

Frågor som berörde arbetsområden i HKK hade flersvarsval, där respondenter svarade genom 
att välja mellan alternativen 1 5 i en femgradig skala. Svaren bearbetades och analyserades 
med en frekvenstabell. Ett medianvärde valdes för att visa hur elever svarat då variablerna var 
i ordinalnivå. En fördel med att använda medianvärde är att det inte är lika känsligt för 
extrema värden som exempelvis ett genomsnittsvärde (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

3.5 Etiska överväganden  
Studien har följt Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer om de fyra etiska principerna. 
Den första principen, informationskravet, har följts genom att kontaktade lärare har 
informerats om undersökningens syfte. Även i den digitala enkäten har det funnits ett avsnitt 
med information om bland annat studiens syfte till respondenterna. Vidare har information 
angetts om att det är frivilligt att utföra enkäten samt att respondenten kan utan att ange skäl 
hoppa av när som helst. Samtyckeskravet, den andra principen, var i åtanke genom att 
respondenterna själva hade rätten att bestämma över sin medverkan. Genom att 
respondenterna svarade anonymt på enkäten, och inga personliga frågor om varken namn, 
boende, skola eller stad efterfrågades, uppfylldes konfidentialitetskravet. Lärarna och 
respondenterna fick även information om att resultaten endast skulle användas i studien och 
inget annat, och därmed följdes även den fjärde och sista principen nyttjandekravet.  

Elever från årskurs 9 valdes delvis av den anledning som beskrivs under rubriken urval, alltså 
att de med sina kunskaper kan lättare ta ställning till enkätens frågor. Utöver det var det av 
betydelse att respondenterna själva kunde ta ställning till eventuellt deltagande. Vid ämnen 
som inte är känsliga eller är föga känsliga, har ungdomar som fyllt 15 år rätt att själva 
samtycka, utan vårdnadshavares godkännande (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
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4 Resultat
I den här delen redovisas resultat från respondenternas enkätsvar i relation till studiens 
frågeställningar. Den första delen handlar om elevers uppfattningar om begreppet hälsa som 
redovisas i två avsnitt. Avsnitten representerar enkätens två frågor av olika karaktär som 
behandlar elevernas uppfattningar om begreppet hälsa. Andra delen i resultatet berör elevers 
erfarenheter av undervisning om hälsa i HKK, där olika arbetsmetoder och arbetsområden är 
av intresse. Slutligen redovisas elevernas uppfattning om i vilken grad olika relevanta 
förmågor har utvecklats genom undervisning om hälsa. Det är totalt 64 elever från årskurs 9 
som har svarat på enkäten. Respondenterna består av 41 % pojkar (n=26), 56 % flickor (n=36) 
och 3 % (n=2) som väljer att inte ange någon kön. Eventuella skillnader mellan pojkars och 
flickors svar redovisas i samtliga delar.

4.1 Elevers uppfattningar om begreppet hälsa
Elevernas uppfattningar om hälsa undersöks genom två frågor, en sluten och en öppen fråga. 
Både datainsamling och databearbetning sker därmed på två olika vis. Den slutna frågans svar
redovisas genom deskriptiv statistik och den öppna frågan redovisas med en kvalitativ 
innehållsanalys.

4.1.1 Deskriptiv analys
Den slutna frågan presenterar olika påståenden om hälsa till eleverna. Påståendena är 
kopplade till de sex olika dimensionerna av hälsa: fysisk, mental, emotionell, social, andlig 
och folkhälsa. Eleverna svarar genom att välja upp till maximalt tre alternativ som beskriver 
deras syn på hälsa bäst.

Figur 1. Pojkars och flickors valda dimensioner av hälsa, där upp till tre svarsalternativ per person var 
möjligt. Procent. N=62. *p=0,02.

Figuren ovan presenterar fördelningen av pojkars och flickors valda dimensioner av hälsa 
angiven i procent. Den fysiska dimensionen som representeras av påståendet 
fungera det alternativ som får flest röster av både pojkar och flickor. Den 
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mentala nna tänka sammanhängande
pojkar och flickor. Det näst mest valda alternativet bland pojkar är den emotionella 
dimensionen, ka mina känslor, t.ex. om man är arg, ledsen eller glad %). 

hälsa) s
(mental hälsa) är de dimensioner av hälsa som får minst röster av pojkarna med 6 % vardera. 
Flickornas valda dimensioner skiljer sig något från pojkarnas. Det är nästan lika många som 
väljer den sociala dimensio t få trivas tillsammans med min familj och/eller vänner 

ka, totalt 27 %. Lik pojkarna, anger flickorna mental hälsa och 
folkhälsa i lägst grad som sin beskrivning av hälsa. 
 
Genom att ytterligare studera figuren som representerar de olika könens sätt att beskriva 
hälsa, kan vissa signifikanta skillnader urskiljas. För att kunna konstatera signifikansen utförs 
ett Mann-Whitney U test som visar att det för de flesta dimensioner av hälsa inte finns några 
markanta könsskillnader. Trots avsaknad av signifikant skillnad, finns tendenser för olika 
uppfattningar bland flickor och pojkar inom den fysiska dimensionen (p=0,07), där den i 
större utsträckning väljs av pojkar. Den största skillnaden mellan könen finns i den sociala 
dime  tillsammans med min familj, och/eller vänner, och/elle  
Det uppvisas en markant signifikant skillnad (p=0,02), där flickor är mer benägna att ange den 
sociala aspekten som en viktig del av hälsa.  

4.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Den slutna frågan där elever får svara på hur de uppfattar hälsa, genom att maximalt välja tre 
alternativ av sju presenterade påståenden, kompletteras med en öppen fråga. Genom kodning 
av de givna svaren synliggörs gemensamma teman. Av alla 64 respondenter som deltar i 
studien, är det två som väljer att inte besvara den öppna frågan. 

Fysisk hälsa 
Den fysiska dimensionen av hälsa är något som många av respondenterna hänvisar till när de 
beskriver sin uppfattning om hälsa med egna ord. Totalt 39 % (n=24) av eleverna väljer att 
beskriva hälsa i termer av fysisk hälsa (Bilaga 4). Det är 30 % fler pojkar än flickor som har 
den fysiska aspekten som en dominant uppfattning av hälsa. Det handlar många gånger om 
kosten, där ord som bra, dåligt och nyttigt används. Matens betydelse för hälsan är en stor del 
av respondenternas uppfattning om hälsa. Det är även många svar från respondenterna som 
har både kosten och fysisk aktivitet som en central del av den fysiska hälsan.  

Äta bra och träna. Hälsa för mig betyder välmående inom kost, fysiska aktiviteter osv. 
- Flicka, årskurs 9 

En aktiv livsstil kombinerad med varierad kost är för dessa respondenter vad hälsa innebär. 
Andra svar pekar på den mekaniska aspekten av kroppen som en viktig del, där en fungerande 
och en frisk kropp benämns. 

Att man mår bra och håller sig frisk, att man inte har fysiska problem.  
- Pojke, årskurs 9 

Har man en kropp utan fysiska besvär och är fri från ohälsa och sjukdomar, anses man alltså 
ha god hälsa. Elevsvar som är kodade till den fysiska dimensionen av hälsa dominerar både 
flickors och pojkars uppfattningar.  

Fysisk och psykisk hälsa  
Flera elevsvar kombinerar den fysiska hälsan med den psykiska hälsan. Av alla svar är det 34 
% (n=21) som kombinerar dessa två dimensioner av hälsa. Här kan man tänka sig att det är en 
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kombination av den mentala och emotionella hälsan som beskrivs i bakgrunden. Antalet 
flickor som väljer den kombinationen är tre gånger så många som antalet pojkar.  

Hälsa är att kunna leva livet bekvämt, både fysiskt och psykiskt. Ohälsa behöver alltså 
inte vara kopplat till t.ex fetma utan kan vara något som depression också   
- Pojke, årskurs 9 

 
Att man mår bra och att man känner sig bekväm i sig själv både fysiskt och psykiskt. 
T.ex. om man är nöjd med sig själv och tar hand om sig genom träning och kost så 
kommer man må mycket bättre och sprida glädje till andra. Det hjälper dem att må 
bra.  
- Flicka, årskurs 9 

 
Eleverna nämner specifikt begreppen fysisk och psykisk hälsa i sin beskrivning av 
uppfattning om hälsa. Det är flera som anger olika exempel, där man menar att ohälsa inte 
alltid behöver handla om ett fysiskt tillstånd som exempelvis fetma, men även att det kan vara 
psykiskt i form av exempelvis depression.  

Fysisk, psykisk och social hälsa 
Ett fåtal elever, 7 % (n=4) av respondenterna, har inslag av social hälsa i sin beskrivning av 
hälsas innebörd. Det är endast flickor som gör den kombinationen av hälsans dimensioner. 
Några av svaren indikerar att den sociala hälsan i kombination med fysisk hälsa är viktigast. 

Hälsa för mig är att må bra. Äta en sund kost och vara med människor som gör en 
glad.  
- Flicka, årskurs 9 
 

Att äta bra och omge sig med människor vars sällskap eleven trivs i, betyder alltså hälsa. 
Vidare är det några respondenter som ser alla tre dimensioner ihop som betydelsefullt för 
hälsan.  

Att må bra fysiskt och ännu viktigare mentalt. T.ex. att äta bra och varierat, umgås 
med personer du tycker om, göra det som du vill och inte vad andra tycker du ska 
göra, motionera och håll igång kroppen, sov bra och va snäll mot andra.  
- Flicka, årskurs 9 
 

Dessa elevsvar innefattar alltså flera dimensioner av hälsa. Begreppet social hälsa nämns inte 
specifikt, men innebörden av den är kodad i de olika svaren. Att vara omgiven av människor 
som ger en glädje och ha goda relationer till dem är en viktig komponent för en god hälsa 
enligt dessa respondenter.  

Allmän syn på hälsa 
Ungefär en femtedel av respondenterna, 21 % (n=13), besitter en mer allmän syn på hälsa, 
som inte faller in precis under någon av dimensionerna. Det finns ingen tydlig könsfördelning 
i svaren då det är i princip lika många flickor som pojkar inom den här kategorin. Svaren är 
ofta av kortare karaktär och består många gånger av ett beskrivande ord. Att må bra, 
välmående och livsstil är tre exempel på elevsvar. 

4.2 Undervisning om hälsa i hem- och konsumentkunskap  
En av studiens frågeställningar berör olika arbetsområden och arbetsmetoder som används i 
HKK vid undervisning om perspektivet hälsa. Respondenterna svarar på hur ofta de upplever 
att olika relevanta arbetsområden inom hälsa behandlas i undervisningen. De får även svara 
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på vilket sätt det har skett, alltså vilka metoder som använts i undervisningen gällande 
lektioners struktur. Hur ofta olika arbetsområden tas upp i HKK-undervisningen svarar 
eleverna på genom att välja en siffra i en femgradig skala: 

1. Aldrig 
2. Någon enstaka gång 
3. Någon gång varje termin 
4. Flera gånger per termin 
5. Varje lektion 

 
Tabell 1. Pojkars och flickors erfarenheter av olika arbetsområden inom perspektivet 

hälsa. Medianvärde. N=62. *p=0,04.  

Arbetsområde Medianvärde 
Pojkar 

Medianvärde 
Flickor 

 
Matens betydelse för rättvisa, människors lika värde och  
välbefinnande  

 
2 

 
2 

 
Matens betydelse för gemenskap 

 
3 

 
2 

 
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av 
livsmedel* 

 
4 

 
5 

 
Matens betydelse för kultur 

 
2 

 
2 

 
Information om hälsa i medier, till exempel sociala medier 

 
2 

 
2 

 
Varierade och balanserade måltider 

 
4 

 
4 

 
Näringslära 

 
4 

 
4 

 
Hur måltider kan komponeras efter olika behov 

 
3 

 
3 

 
Hur måltider kan planeras, tillagas och värderas utifrån perspektivet 
hälsa 

 
4 

 
4 

 
I tabellen ovan presenteras respondenternas erfarenhet av hur ofta olika arbetsområden inom 
perspektivet hälsa behandlas i undervisningen. Ett medianvärde av elevsvaren presenteras för 
att synliggöra det mittersta värdet av erfarenheter bland flickor och pojkar. De arbetsområden 
som berör hälsa eleverna är mest bekanta med är hygien, varierade och balanserade måltider, 
näringslära samt planering/tillagning/värdering av måltider utifrån perspektivet hälsa. Den 
sociala dimensionen av hållbar utveckling är relevant för undervisning om hälsa i HKK. Det 
innefattas av arbetsområden som berör rättvisa och gemenskap. I tabellen framgår det att 
större delen av eleverna endast arbetar med det någon enstaka gång under sin utbildning. 
Samma resultat gäller för hur ofta arbetsområden i HKK berör information om hälsa via 
media. Ett Mann-Whitney U test visar på avsaknad av signifikant skillnad mellan pojkar och 
flickor på alla arbetsområden förutom ett. Flickor är mer bekanta med arbetso
och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av liv rks av p-
värdet=0,04.  

Förutom relevanta arbetsområden inom hälsa i HKK, besvaras respondenternas erfarenhet av 
undervisning även genom att de får ange på vilket sätt lektionerna har bedrivits. Genom att 
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välja upp till maximalt två av sju givna alternativ beskriver eleverna den vanligast 
förekommande strukturen under lektioner som handlar om perspektivet hälsa.  

 

Figur 3. Pojkars och flickors erfarenheter av arbetsmetoder i undervisning om hälsa i HKK. Procent. 
N=62. 

Figuren ovan visar hur pojkar och flickor svarat på frågan om vilka arbetsmetoder som 
används främst i undervisning om hälsa i HKK. Svaren är redovisade i procent. Ett genomfört 
Mann-Whitney U test visar avsaknad av signifikant skillnad mellan pojkar och flickor. 
Lärarledd undervisning är det alternativ som är mest representativt för hur lektioner bedrivs 
(pojkar=31 %, flickor=23%). Vidare är det vanligt med grupparbeten (pojkar=19 %, 
flickor=15%) och skriftliga instuderingsfrågor/inlämningar/ prov/läxförhör (pojkar=13 %, 
flickor=22 %. Det är inte ofta som respondenterna upplever att de får möjlighet till att söka 
information om hälsa, varken självständigt (pojkar=15 %, flickor=9 %) eller tillsammans med 
klasskamrater (pojkar=8 %, flickor=12 %).  

4.3 Utvecklade förmågor inom undervisning om hälsa 
Studiens näst sista frågeställning handlar om i vilken grad respondenterna anser att de 
utvecklat olika förmågor inom undervisning om hälsa. Respondenterna svarar genom att välja 
ett värde i en femgradig skala (1 5), där det ena yttersta värdet, alternativ 1, innebär att man 
inte håller med alls, och det andra yttersta, alternativ 5, innebär att man håller med helt. 
Resultatet redovisas genom att belysa de yttersta värdena ihop med det mellersta alternativet, 
3:  med  sammanslagning av 
svars alternativet 3 och slutlige
är en sammanslagning av svarsalternativ 4 och 5.  
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Tabell 2. Frågor som berör utvecklade kunskaper om hälsa. Procent. N=62. 

Undervisning om hälsa i HKK har    Håller inte 
med 

Håller 
med lite 

Håller 
med helt 

1...lärt mig att använda information om hälsa för att 
förbättra min egen hälsa 

Pojkar (n=26) 

Flickor (n=36) 

31 

33 

31 

28 

38 

39 

2...lärt mig att självständigt reflektera kritiskt över 
informationen jag hittar om hälsa 

Pojkar (n=26) 

Flickor (n=36) 

26 

36 

35 

19 

39 

45 

3...fått mig att tro på att jag har makt att förändra mitt 
liv och min hälsa 

Pojkar (n=26) 

Flickor (n=36) 

24 

39 

38 

8 

38 

53 

4...lärt mig att vara kritiskt mot hälsobudskap i 
sociala medier, från t.ex. influencers 

Pojkar (n=26) 

Flickor (n=36) 

39 

45 

23 

14 

38 

41 

5...ökat min motivation till att förbättra min hälsa Pojkar (n=26) 

Flickor (n=36) 

32 

45 

35 

14 

33 

41 

6...fått mig att lita på min egen förmåga att använda 
information om hälsa 

Pojkar (n=26) 

Flickor (n=36) 

30 

39 

31 

22 

39 

39 

7...lärt mig att ha/ta kontroll över min egen hälsa 
genom att göra medvetna hälsoval 

Pojkar (n=26) 

Flickor (n=36) 

38 

41 

23 

14 

39 

45 

8...lärt mig att prata med mina klasskamrater om 
hälsa 

Pojkar (n=26) 

Flickor (n=36) 

35 

50 

31 

14 

34 

36 

9...lärt mig att samarbeta med klasskamrater genom 
att söka information om hälsa ihop och värdera den 

Pojkar (n=26) 

Flickor (n=36) 

46 

39 

19 

22 

35 

39 

10...har tagit upp sånt som jag tycker är intressant att 
veta om hälsa 

Pojkar (n=26) 

Flickor (n=36) 

23 

28 

31 

22 

46 

50 

 
Tabellen ovan visar en procentuell sammanställning av flickor och pojkars svar på de tio olika 
påståendena. Påståendena är framtagna från studiens teori health literacy med alla 
innefattande förmågor, aspekter av en demokratisk lärandemiljö, och har även en koppling till 
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kursplanen i HKK. I tabellen framgår det att för de flesta förmågor är svarsfrekvensen från 
både pojkar och flickor relativt jämnt fördelad över svarsalternativen. Förmåga nummer tre, 

tt mig att tro på att jag har makt att förändra mitt liv och min häl
visar till synes en viss skillnad mellan könen där flickor i större utsträckning (53 %) väljer 

 pojkar (38 %). Ett Mann-Whitney U test genomförs och det 
konstateras att det inte råder någon statistisk signifikant skillnad mellan pojkar och flickor. P-
värdet varierar mellan 0,6 och 0,9 vilket indikerar avsaknad av signifikant skillnad.  

5 Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras studiens metod, med en granskning av dess styrkor och 
svagheter. Därefter diskuteras studiens resultat i relation till syfte, frågeställningar, teoretisk 
referensram samt tidigare forskning. Slutligen redovisas slutsatser och implikationer, där 
studiens huvudresultat summeras, relevansen för yrkesutövningen och utvecklingen av den 
belyses, och identifiering av behov av ytterligare kunskap sker. 

5.1 Metoddiskussion 
En svaghet med kvantitativa studier är avsaknad av ett djup i resultatet. En fördel är däremot 
möjligheten till att synliggöra generella mönster och samband (Bryman, 2011). Bredden av 
olika uppfattningar inom en grupp kan återspegla en objektiv verklighet (Eliasson, 2013), 
vilket är i linje med studiens syfte och frågeställningar. Det krävs dock ett stort antal svar för 
att börja generalisera resultatet, något som saknas i den här studien. Det hade varit optimalt 
om exempelvis alla elever i årskurs 9 i Sverige, eller i Göteborgs stad hade deltagit i studien, 
för att kunna dra slutsatser om generaliserbarheten. Tendenser till generella samband kan ändå 
uppvisas genom utförd metod då respondenterna kommer från olika skolor, vilket är en 
styrka. 

Ett bekvämlighetsurval är en svaghet generellt, men för det tids- och resursbegränsade arbetet 
har det varit en fördel. Bryman (2011) hävdar att ett bekvämlighetsurval resulterar ofta i en 
hög svarsfrekvens, vilket inte stämmer just i den här studiens fall. Däremot finns inget 
bortfall, då alla svar har varit kompletta, vilket ändå kan styrka Brymans (2011) konstaterande 
om en hög svarsfrekvens. Valet av urval är en nackdel utifrån validitet och reliabilitet, som 
hade varit starkare med exempelvis ett slumpurval. 

Enkäten som används till att samla in data består till större delen av slutna frågor med på 
förhand givna svar. En fördel med det är att en ökad möjlighet till jämförelse mellan de olika 
svaren skapas, då det inte finns flexibilitet (Christoffersen & Johannessen, 2015). Det blir på 
så vis enklare att jämföra svaren dels inom studien mellan de olika könen, dels med andra 
utförda studier. Den inkluderade öppna frågan ger dessutom utrymme till en mer nyanserad 
bild av elevers uppfattningar. Respondenterna får ett tillfälle att ge svar som de givna 
svarsalternativen inte täcker. Det är en fördel att ha inkluderat en öppen fråga och därmed fått 
mer djup i svaren. Det är möjligt att fler öppna frågor i enkäten hade gett ytterligare 
utvecklade svar från eleverna, något som hade varit en fördel för studien.  

En nackdel med enkäter är att det inte är möjligt att ställa följdfrågor till respondenterna. Då 
jag dessutom inte var på plats för mer än en klass, är det svårt att uttala sig om huruvida 
respondenterna uppfattade alla enkätfrågor korrekt. Att eleverna inte kunde ställa frågor till 
mig under datainsamlingens gång är en nackdel med metoden för datainsamling. Tankar om 
att använda enkät i pappersform, istället för digital, med mig på plats i samtliga skolor har 
varit aktuella under arbetets gång. Att dela den digitala enkäten i olika forum på Facebook har 
varit en nackdel, dels för att det resulterade i ytterst få svar, dels för att jag inte vet vilka det är 
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som har svarat på enkäten. Däremot är en klar fördel med en digital enkät att den har en 
användarvänlig design och är samtidigt lik sådant som elever i årskurs 9 möter i sitt 
digitaliserade vardagsliv. Bryman (2011) hävdar dessutom att en finare design möjliggör ett 
förtroendegivande intryck till respondenten. 

Delar av enkäten använder skalor med flera värden som svarsalternativ. Genom att 
respondenten har möjlighet till att markera det värde som motsvarar den egna uppfattningen, 
kan svaren nyanseras. Christoffersen och Johannessen (2015) betonar betydelsen av antal steg 
i en skala, där det anses vara fördelaktigt att använda sig av en femgradig skala, något som 
har använts i den här studien. Med en femgradig skala blir det möjligt att genomföra mer 
omfattande statistiska analyser. Samtidigt har antalet steg även en betydelse för studiens 
reliabilitet och validitet, där reliabilitet är som störst just vid användandet av en femgradig 
skala (ibid.)  

Reliabiliteten stärks ytterligare genom att en digital enkät innebär en möjlighet att genomföra 
samma typ av mätning oavsett tid och plats, och genom att undersöka en och samma variabel 
med flera frågor (Eliasson, 2013). Elevers uppfattningar om hälsa undersöks exempelvis 
genom både en öppen och en sluten fråga, och vissa mätbara begrepp i studiens teori uppmäts 
genom flera påståenden. Studiens validitet stärks genom att flera mätbara begrepp tagits fram 
ur studiens teori health literacy. Empowerment, som är ett sådant begrepp, mäts av flera 
indikatorer såsom frågor om makt, delaktighet och kritisk granskning. De flesta av 
respondenternas svar inom dessa indikatorer, pekar mot samma riktning, vilket innebär en hög 
validitet. 

5.2 Resultatdiskussion 
I det här avsnittet diskuteras studiens resultat med koppling till andras forskning.  

5.2.1 Elevers uppfattningar om begreppet hälsa 
I bakgrunden beskrivs olika hälsomodeller där den medicinska modellen är ett exempel. 
Modellen dominerar större delen av 1900-talet och har ett mekaniskt fokus på hälsa där 
avsaknad av sjukdom innebär en god hälsa (Scriven, 2013). Tendenser till att uppfatta hälsa 
genom just den medicinska modellen finns bland eleverna. Det framkommer tydligast när 
eleverna med egna ord får beskriva innebörden av hälsa, dä
sig a fysiska proble Det är tydligt att medicinska modellen 
än idag genomsyrar individers synsätt på hälsa.  

Hälsans holistiska natur innebär att begreppet innefattar flera dimensioner. Den fysiska 
dimensionen av hälsa är den dimension som både pojkar och flickor i studien hänvisar främst 
till vid beskrivning av uppfattningen om hälsa. Eleverna gör detta både när de får välja bland 
på förhand givna svar, och när de ska beskriva hälsa med egna ord. I ämnet HKK görs ofta 
kopplingar mellan mat och fysisk hälsa, i form av att näring från mat främjar den fysiska 
hälsan (Skolverket, 2011). Den fysiska hälsan dominerar innehållet om hälsa i HKK och är 
även många gånger den enda dimensionen som bedöms (Bohm, 2019). I sitt examensarbete 
får Kristofferson (2015), som har ett lärarperspektiv, fram liknande resultat, där lärare i HKK 
arbetar med den fysiska dimensionen av hälsa i störst utsträckning. Det handlar ofta om olika 
näringsämnen och energibehov i relation till fysisk hälsa (Kristofferson, 2015). Det finns mer 
forskning inom området hälsa och elever som pekar åt samma håll. Elever tenderar att ha 
störst kunskap inom fysisk hälsa, där mat och fysisk aktivitet anges som centrala delar för en 
god hälsa (Ahlberg, 2015). Det kan bero på att undervisning som behandlar hälsa ofta 
fokuserar på fysisk hälsa, men elevers synsätt på hälsa kan även influeras av medier av olika 
slag. Människor tenderar generellt att vända sig till just media vid inhämtning av olika 
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hälsoråd gällande kost och träning (Sandberg & Möllerström, 2014). Då ungdomar ofta 
använder sociala medier (Internetstiftelsen, 2019) utsätts de för hälsobudskap i form av ideala 
kroppsbilder och trender inom träning, och har ett behov av att få möjlighet till att diskutera 
dessa i undervisning om hälsa (Grosick, Talbert-Johnson, Myers & Angelo, 2013; Johansson 
& Nilsson, 2014).  

Skillnader mellan pojkar och flickor är som tydligast när det gäller social hälsa, där det råder 
en statistisk signifikant skillnad (p=0,02). Flickor beskriver sin uppfattning om hälsa genom 
att välja alternativet Att få trivas tillsammans med min familj, och/eller vänner, och/eller i 
skol slutna fråga. Det är dessutom endast flickor som kombinerar betydelsen av 
social hälsa med fysisk och/eller psykisk hälsa, när de i den öppna frågan får beskriva hälsas 
innebörd med egna ord. Resultatet överensstämmer med Folkhälsomyndighetens (2019) 
grundrapport om skolbarns hälsovanor i Sverige. Det anges bland annat att fler flickor än 
pojkar får socialt stöd av sina vänner och att flickor oftare har daglig kontakt med sina nära 
vänner, föräldrar, lärare eller syskon (Folkhälsomyndigheten, 2019). Flickor har ofta fler nära 
relationer till sina jämnåriga och även om pojkar också har många nära relationer har de i 
dessa samband inte lika lätt till att tala om bland annat hälsa som flickor har (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2018). Det skulle kunna vara en rimlig förklaring till att flickor 
anger den sociala aspekten av hälsa som en betydelsefull faktor.  

5.2.2 Elevers erfarenheter av arbetsområden och arbetsmetoder i HKK 

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling 
Kommentarmaterialet för HKK (Skolverket, 2011) betonar vikten av att inkludera den sociala 
dimensionen av hållbar utveckling vid undervisning om perspektivet hälsa. När studiens 
respondenter får svara på hur ofta vissa arbetsområden har tagits upp i undervisning om hälsa, 
får de arbetsområden som representerar den sociala dimensionen av hållbar utveckling ett lågt 
medianvärde av flickor såväl som pojkar. Det är inte ofta som undervisningen berör matens 
betydelse för rättvisa, människors lika värde, eller matens betydelse för gemenskap och för 
kultur. Även om lärare i HKK har en tydlig bild av vad som behöver tas upp, där just den 
sociala aspekten av hållbar utveckling är en viktig komponent, tenderar det att ersättas av mer 
innehåll om fysisk hälsa, samt matlagning i samband med diskussioner om näringslära 
(Kristofferson, 2015; Eidering & Kullberg, 2011). Detta framkommer även i studiens resultat, 
där näringslära är ett arbetsområde som får ett högt medianvärde.  

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel 
Arbetsomr Hygien och rengöring vid hantering, til  
får ett högt medianvärde av respondenterna, det är alltså ett område som eleverna är väl 
bekanta med i undervisning om hälsa. Lange (2017) är av en annan syn och i sin avhandling 
problematiserar hon elevers hygienkunskaper i relation till de tusentals fall av matförgiftning 
som inträffar varje år. Avhandlingens resultat visar bland annat att 20 % av elever i årskurs 9 
saknar kunskap om att kyckling bör vara genomstekt, hälften av eleverna menar att det är 
problemfritt att smaka på rå köttfärs och kunskap om rätt kylskåpstemperatur saknas. 
Sammanfattningsvis saknar eleverna kunskaper om handtvätt, korskontaminering, 
upphettning och kylförvaring, aspekter som är inkluderade i arbetsområ h 
rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel a mer medvetna 
om hälsorisker kopplade till hygienfrågor och pojkar löper en större risk att drabbas av 
matförgiftning (Lange, 2017). Trots att den här studien inte påvisar samma resultat gällande 
hur bekanta eleverna är med hygien, pekar könsskillnaderna i studien åt samma håll som 
Langes (2017) avhandling. Det finns en statistisk signifikant skillnad (p=0,04) mellan flickor 
och pojkar, där flickor är de respondenter i studien som har mer kunskap om hygien som 
arbetsområde. I Langes (2017) avhandling framkommer det att elever hämtar information och 
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kunskap om just hygien från HKK och en del från hemmet. Lange (2017) hävdar att det krävs 
en förstärkning av livsmedelshygien i HKK. Att utbilda elever inom livsmedelshygien innebär 
hälsofördelar för dem och en minskning av livsmedelsburna sjukdomar i samhället. Lärare i 
HKK bör införa en tydligare struktur och inkludera de fyra C:na (cooking, cleaning, chilling 
och cross-contamination) i en mer reflekterande undervisning, samt ha en koppling till 
elevernas vardag (ibid.). Det är osäkert huruvida den här studiens respondenter tolkar 
arbets  tillagning och förvaring av livsmed på 
samma vis som eleverna i Langes (2017) avhandling. Lange (2017) betonar avsaknaden av 
hygienkunskaper och den här studiens respondenter anser snarare att de är väl bekanta med 
det. På grund av vald datainsamlingsmetod är det inte möjligt att ställa följdfrågor till 
eleverna. Det blir således omöjligt att yttra sig om i vilken omfattning elever besitter faktiska 
kunskaper om hygien. Det är möjligt att somliga kan ha tolkat det som exempelvis endast att 
tvätta händerna innan matlagning, eller att inte använda samma skärbräda till kyckling och 
grönsaker.  

Lektionsstruktur 
Lektioners struktur och upplägg har en betydelse för hur elever tar sig an lektionsinnehållet. 
Resultatet visar att lärarledd undervisning och grupparbeten är vanligast förekommande vid 
lektioner om perspektivet hälsa. Vidare är det ofta som kunskaper om hälsa utvecklas och 
värderas genom skriftliga instuderingsfrågor, inlämningar, prov och läxförhör. Lärare tenderar 
att ofta använda sig av dessa metoder (Eidering & Kullberg, 2011). Det är sällan som eleverna 
upplever att de är delaktiga genom att självständigt såväl som ihop, få möjlighet till att söka 
information om hälsa och diskutera det i grupp. Gruppdiskussioner är alltså inte en metod 
som används ofta, men däremot är det oftare som eleverna anger att de arbetar i grupp. HKK 
är ett ämne där grupparbete ofta är aktuellt i det praktiska arbetet i köket (Lindblom, 2019). 
Hur det teoretiska innehållet behandlas kan däremot variera. I den här studien har det inte 
efterfrågats specifikt om det gäller det praktiska eller det teoretiska innehållet, och därför går 
det inte heller att säga något om huruvida eleverna har erfarenheter av teoretiska 
grupparbeten. Grupparbeten har minskat som arbetsmetod i skolan på grund av att lärare ofta 
upplever det som svårare att exempelvis sätta betyg (Lindblom, 2019). Det finns även 
bristande kunskaper om hur grupper ska organiseras på bästa sätt. För att grupparbete ska vara 
gynnsamt för elevers lärande krävs viktig kunskap hos läraren vid organisering och 
strukturering av den. Det är också viktigt att det är läraren som ordnar gruppkonstellationer 
och styr uppgifterna i gruppen så att alla elever får likvärdig chans till att utvecklas och få 
visa sin kunskap. Genom att ha tydliga mål i arbetet kan undervisning genom grupparbete 
skapa möjligheter till elevers lärande (ibid.).  

Traditionell hälsoundervisning och undervisning och lärande i demokratisk lärmiljö 
Eleverna beskriver undervisningen om hälsa på ett sätt som är lik den traditionella 
hälsoundervisning som Simovska och Paakkari (2014) beskriver. Eleverna mottar 
faktakunskaper i ett sammanhang som genomsyras av lärarledda genomgångar, och det finns 
en avsaknad av dialoger, både mellan elev och lärare, och mellan elev och elev. Forskning 
styrker istället undervisning och lärande i en demokratisk lärmiljö (Simovska & Paakkari, 
2014), där elever får möjligheter till att vara kunskapssökande och på så vis mer delaktiga i 
undervisningsprocessen i en dialogbaserad miljö. När elever är aktiva och utforskande i sin 
undervisning kan deras vardagskunskaper sammanflätas med kunskaper om hälsa. Det är 
alltså en metod som främjar lärandet och elevers handlingskompetens. I den demokratiska 
lärmiljön kan en motivationskraft skapas, det som beskrivs som meningsfullhet i Kasam, och 
med denna meningsfullhet kan kunskap vara mer begriplig och hanterbar (Antonovsky, 
2005). I en dialogbaserad miljö kan det finnas mer utrymme till att inkludera elevernas 
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livsvärld och olika erfarenheter, vilket leder till ytterligare känsla av meningsfullhet (Trollvik, 
2014), något som främjar både lärandet och elevernas motivation. 

5.2.3 Elevers utvecklade förmågor i HKK 

Delaktighet 
Hur ofta olika arbetsområden inom hälsa tas upp i undervisningen och vilka arbetsmetoder 
som är vanligast förekommande, kan ha en betydelse för vilka förmågor som ges möjlighet 
till att utvecklas. I HKK ska eleverna bland annat kunna motivera olika val utifrån 
perspektivet hälsa (Skolverket, 2019). För att kunna föra underbyggda resonemang, en 
förmåga som är central i HKK (ibid.) behövs bland annat en lärandeprocess som har kritisk 
reflektion som en genomsyrande del i undervisningen (Kieffer, 1984). Här är det nödvändigt 
med ett elevdeltagande i lärandeprocessen (ibid.). I studiens resultat framkommer det att 
eleverna inte anser delaktighet vara en central metod för undervisning om hälsa. Dessutom 
upplever eleverna att de varken självständigt eller i grupp får möjlighet till att söka egen 
information om hälsa. Trots detta är det en majoritet av eleverna som anger att de i HKK-
undervisningen har fått lära sig ett kritiskt förhållningssätt till information om hälsa som de 
hittar själva. Vidare anser även en stor del av eleverna att de i HKK-undervisningen fått lära 
sig att prata med sina klasskamrater om hälsa, samt att samarbeta genom att söka och värdera 
information om hälsa ihop. Det är möjligt att den lärarledda undervisningen har haft kritiskt 
förhållningssätt som en viktig del i undervisningen, trots bristen på elevdelaktighet. Ungefär 
en femtedel av eleverna anger grupparbeten som en vanlig metod i undervisningen. Då det i 
studien inte har skiljt mellan teoretiska och praktiska grupparbeten, skulle det kunna vara så 
att diskussioner om hälsa har varit aktuella i det praktiska arbetet. Ytterligare förklaringar till 
att resultaten för de olika delarna pekar åt olika håll, kan vara att elever som svarat på frågan 
helt enkelt inte förstått frågans innebörd, eller valt ett värde i den femgradiga skalan på måfå. 
Med en enkätbaserad datainsamling blir det omöjligt att veta exakt vad det skulle kunna bero 
på, då möjligheten till följdfrågor saknas.  

Utveckling av health literacy 
Majoriteten av eleverna anger att HKK-undervisningen har varit egenmaktstärkande i form av 
att ha makten över sitt liv och hälsa. Eleverna upplever även till stor del att undervisningen 
har ökat deras motivation och tillit till att förbättra den egna hälsan. Vidare anser de flesta 
elever att de utvecklat förmågan att göra medvetna hälsoval och därmed ha kontroll över den 
egna hälsan. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2014) ser dessa faktorer som nödvändiga inslag i 
den pedagogiska undervisningen. Dessa påståenden är indikatorer för centrala värden inom 
studiens teori health literacy, såsom empowerment och handlingskompetens. Resultatet skulle 
kunna tolkas som att HKK-undervisningen har bidragit till att utveckla elevers health literacy. 
Hälften av respondenterna anser att undervisningen om hälsa har tagit upp sådant som de 
tycker är intressant att veta om hälsa. Det är en förklaring till att ovanstående förmågor har 
utvecklats hos en större del av eleverna. Om undervisningen behandlar innehåll som är 
intressant för eleverna kan en meningsfullhet skapas, något som har en viktig roll för 
handlingskompetens (Simovska & Paakkari, 2014), och för motivationskraft (Antonovsky, 
2005). 

Health literacy och media literacy  
Media av olika slag bidrar till individers syn på hälsa genom att vara en betydelsefull 
förmedlare av olika samhällsfrågor som rör hälsa. Eleverna bör i undervisningen komma i 
kontakt med dessa budskap och ges möjlighet till utvecklande av kritiskt förhållningssätt 
(Holmberg, 2018; Grosick, Talbert-Johnson, Myers & Angelo, 2013; Skolverket, 2011; 
Skolverket, 2019). Runt 40 % av samtliga respondenter menar att HKK-undervisningen 
bidragit till ett kritiskt förhållningssätt gentemot hälsobudskap i sociala medier, den typen av 



29 
 

medier som de är mest bekanta med (Internetstiftelsen, 2019). Trots det anger de flesta elever 
att medier sällan bearbetas som ett arbetsområde inom hälsa. Arbetsområdet som berör just 
hälsa i medier får ett lågt medianvärde av eleverna. Återigen är det resultat som pekar åt två 
olika håll. Förutom den eventuella risken att eleverna inte förstått frågornas innebörd eller valt 
ett svarsalternativ på måfå, skulle det snarare kunna handla om att medier inte behandlas som 
ett särskilt arbetsområde såsom eleverna uppfattar det. Johansson och Nilsson (2014) 
beskriver hur lärare i HKK tar upp hälsobudskap i undervisningen vid behov. Elever visar ett 
stort intresse och har ett behov av att diskutera information om kost och dieter som de hittar 
via medier (Johansson & Nilsson, 2014). Det möjligt att studiens respondenter har liknande 
erfarenheter där lärare i HKK dis idan av un lket kan 
bidra till att synen på en tydlig integration av medier som arbetsområde saknas hos eleverna. 

Studiens resultat är relevant för undervisning om hälsa i HKK och kan bidra till en utveckling 
av den. Det holistiska och dynamiska begreppet hälsa har en innebörd som innefattar flera 
faktorer. En stor del av respondenterna har en relativ holistisk uppfattning av hälsa och det är 
därför betydelsefullt för HKK-läraren att i undervisning om hälsa ta hänsyn till detta. Den 
dynamiska aspekten av hälsa innebär bland annat att det inte råder en statisk definition av 
begreppet, utan dess innebörd påverkas av tiden och samhället vi befinner oss i. I det 
demokratiska klassrummet blir ömsesidighet och intersubjektivitet viktigt, alltså att läraren 
och eleverna är överens om att det inte finns felaktiga svar och delar en gemensam syn på 
kunskap. Kunskap om hälsa är öppen för tolkning och kritisk värdering på grund av dess 
föränderliga, värdeladdade och kontextuella natur (Simovska & Paakkari, 2014). Hälsa är ett 
genomsyrande perspektiv i HKK, och den pedagogiska undervisningen ska ge elever 
möjligheter till att utveckla flertalet förmågor inom hälsa. Flera av dessa förmågor är 
inkluderade i health literacy, ett begrepp med stor betydelse för all undervisning om hälsa. 
Studiens resultat visar att det endast genom en inkludering av sådant eleverna själva tycker är 
intressant att få veta om hälsa, kan det bidra till en ökad förmåga inom health literacy. Lärare i 
HKK har ett stort jobb med många kunskapskrav att uppfylla för eleverna och är samtidigt 
skolans minsta ämne. Vid planering av undervisning om hälsa i ämnet, kan det vara 
betydelsefullt för lärare att ha en generell bild av elevers uppfattningar om hälsa. Det är även 
intressant att få ta del av vilka arbetsområden och arbetsmetoder elever är bekanta med i HKK 
och hur dessa bidrar till en utveckling av olika förmågor och health literacy. 

5.3 Slutsatser och implikationer 
Den fysiska dimensionen av hälsa är den dimension som både pojkar och flickor hänvisar 
främst till vid beskrivning av deras uppfattning om hälsa. Undervisningen om hälsa i HKK 
har en bidragande roll i det men även media, särskilt sociala medier, har en påverkan. Till 
följd av studiens bekvämlighetsurval är inte resultatet generaliserbart för alla elever i årskurs 
9. Däremot är tendenser till generella mönster synliga i resultatet med koppling till annan 
forskning. Perspektivet hälsa är en genomsyrande del av ämnet HKK och hälsans holistiska 
och dynamiska natur bör därför inkluderas i undervisningen. Vid diskussioner om matens 
betydelse för hälsa bör särskilt den sociala dimensionen av hållbar utveckling beaktas. 

Flickor anger den sociala dimensionen av hälsa som betydelsefull i betydlig högre grad än 
pojkar. Deras uppfattning om hälsa innefattar sociala relationer med familj, vänner och trivsel 
i skolan. Pojkar tenderar istället att känna sig mer isolerade, något som kan ha en negativ 
konsekvens för deras hälsa. 

Eleverna är främst bekanta med arbetsområden som berör hygien, varierade och balanserade 
måltider, näringslära samt planering/tillagning/värdering av måltider utifrån perspektivet 
hälsa. Flickor är mer bekanta med hygien som arbetsområde jämfört med pojkar. 
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Hälsobudskap via medier och matens sociala betydelse inkluderas mer sällan i 
undervisningen. Innehållet om hälsa behandlas oftast med lärarledda genomgångar och 
värderas skriftligt i form av exempelvis prov och läxförhör. Ett självständigt 
kunskapssökande, enskilt eller i grupp, tillåts inte särskilt ofta i undervisningen. Detta kan ha 
en påverkan för elevers känsla av meningsfullhet och motivation och därmed deras 
lärandeprocess.  

En stor del av eleverna anser att HKK-undervisningen givit möjligheter till utvecklandet av 
ett kritiskt förhållningssätt till information om hälsa. Trots att eleverna anser att medier sällan 
inkluderas i undervisningen, menar en stor del av de att de utvecklat ett kritiskt 
förhållningssätt till hälsobudskap via medier. Enligt många har HKK-undervisningen även 
skapat möjligheter till samarbeten med klasskamrater kring hälsa, trots att lärarledd 
undervisning dominerar. Då studien inte skiljt mellan teoretiskt och praktiskt grupparbete är 
det möjligt att det är det praktiska samarbetet som har bidragit till detta. Ungefär hälften av 
eleverna anser att undervisningen har behandlat sådant som de tycker är intressant att få veta 
om hälsa. Samtidigt anser en majoritet att undervisningen har stärkt deras känsla av makt över 
den egna hälsan, och ökat deras motivation till att förbättra den egna hälsan. Vidare menar 
flera av eleverna att en utvecklad förmåga till att göra medvetna hälsoval och ha kontroll över 
hälsan sker i HKK-undervisningen. Sammanfattningsvis går det att konstatera att 
undervisning om hälsa i HKK har en positiv påverkan på elevers health literacy. 

Studiens slutsatser är relevanta för HKK-lärare och för all undervisning om hälsa. Genom att 
ta del av dessa slutsatser kan en utveckling av den pedagogiska undervisningen möjliggöras. 
Då HKK-lärare har minst antal undervisningstimmar är det nödvändigt att effektivisera dessa. 
Det är viktigt att inte fastna i gamla sätt där exempelvis mycket av tiden går åt till att behandla 
arbetsområdet näringslära eller att ha en traditionell hälsoundervisning som en genomsyrande 
metod. Att ha kunskap om vilka faktorer som ökar måluppfyllelsen hos elever, samt vad som 
kan bidra till att öka viktiga förmågor inom hälsa, är kunskaper som HKK-lärare kan ha nytta 
av. Sammanfattningsvis bör undervisning om hälsa, förutom att ta upp arbetsområden belysta 
i kursplanen och kommentarmaterialet, även inkludera begreppets holistiska och dynamiska 
natur, ge utrymme till elevdelaktighet, ta upp sådant elever upplever är intressant att få veta 
om hälsa och diskutera nya hälsotrender i sociala medier. Eleverna bör ges utrymme till att 
vara aktiva kunskapssökare i en trygg lärmiljö som är dialogbaserad och öppen för olika 
tolkningar samt kritisk värdering.  
 
För en djupare förståelse av elevers uppfattningar om hälsa och utvecklade förmågor, samt 
hur HKK bidrar till detta behövs en kvalitativ studie med förslagsvis intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Där resultatet pekar åt olika håll hade det varit värdefullt med en 
möjlighet till att kunna ställa följdfrågor till eleverna. Det är även av intresse att vidare 
undersöka varför flickor och inte pojkar anser den sociala dimensionen av hälsa vara av 
betydelse.  
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7 Bilagor 
Bilaga 1: Facebook-inlägg i HKK-portaler 

Bilaga 2: Facebook-inlägg i Biologilärarna 

Bilaga 3: Enkäten 

Bilaga 4: Kategorisering av öppen fråga 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Bilaga 1 

Vill du hjälpa mig med mitt examensarbete? 
  
Hej alla lärare! 
  
Mitt namn är Zehra och just nu läser jag de sista veckorna på ämneslärarprogrammet. För att 
komma till mål behöver jag nu er hjälp! 
  
Mitt examensarbete handlar om hur elever i årskurs 9 uppfattar begreppet hälsa, samt hur de 
upplever att hälsoperspektivet har behandlats i HKK. Till detta har jag framställt en digital 
enkät som beräknas ta ungefär 10 minuter för eleverna att svara.  
  
Länk till enkät: https://forms.gle/tKng1EvfJk69s7sNA 
  
Jag är medveten om att det är en stressig period under läsåret med alla betyg som ska sättas 
och schemabrytande dagar. Jag hoppas att det är några av er som har lite tid över till detta 
med era nior. Tack på förhand för er tid! 
  
Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att höra av er till mig. 
  
Med vänliga hälsningar 
Zehra Sürer 
  
Mail: gussureze@student.gu.se  
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Bilaga 2 

Vill du hjälpa mig med mitt examensarbete? 
  
Hej alla lärare! 
  
Mitt namn är Zehra och just nu läser jag de sista veckorna på ämneslärarprogrammet. För att 
komma till mål behöver jag nu er hjälp! 
  
Biologi är mitt andra ämne och mitt examensarbete har sin utgångspunkt i mitt första ämne, 
hem- och konsumentkunskap. Då det är väldigt ont om tid testar jag att nå ut till mina 
biologikollegor!  
  
Mitt examensarbete handlar om hur elever i årskurs 9 uppfattar begreppet hälsa, samt hur de 
upplever att hälsoperspektivet har behandlats i HKK. Till detta har jag framställt en digital 
enkät som beräknas ta ungefär 10 minuter för eleverna att svara.  
  
Länk till enkät: https://forms.gle/tKng1EvfJk69s7sNA 
  
Jag är medveten om att det är en stressig period under läsåret med alla betyg som ska sättas 
och schemabrytande dagar. Jag hoppas att det är några av er som har lite tid över till detta 
med era nior. Tack på förhand för er tid! 
  
Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att höra av er till mig. 
  
Med vänliga hälsningar 
Zehra Sürer 
  
Mail: gussureze@student.gu.se 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 
 

Antal Pojkar Flickor Vill inte ange 
kön 

 

Fysisk hälsa 24 13 10 1 
 

Fysisk och psykisk hälsa 21 5 15 1 
 

Fysisk, psykisk och social hälsa 4 0 4 0 
 

Allmänna svar 13 6 7 0 
 

Totalt antal svar 62 
    

Antal elever som inte svarat på den öppna 
frågan 

2 
(pojkar) 

    

 


