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”Människan är en handlande varelse i sociala relationer, där hela 

människans funktioner och aktiviteter beaktas, och där inte delarna avgör 

hälsan utan personens hela liv.” (Quennerstedt, 2006, s.53)



ABSTRAKT 

Rapportens övergripande syfte har varit att undersöka om det föreligger någon skillnad i 

hälsoarbetet på två kommunala grundskolor, där en av skolorna är med i utvecklingsarbetet 

Hälsofrämjande skola. Övriga frågeställningar som undersökts i studien är skolornas syn på 

begreppet hälsa samt hur det hälsofrämjande arbetet är organiserat. Tre intervjuer med rektorn, 

skolsköterskan och idrottsläraren på vardera skola har genomförts och analyserats. Resultaten 

visade att hälsoarbetet på den Hälsofrämjande skolan genomsyrar hela skolans verksamhet, samt 

är en ständigt pågående process. Den andra skolan bedriver ett hälsoarbete som initieras av endast 

ett fåtal drivande individer. Det hälsofrämjande arbetet på denna skola utgörs av kortsiktiga 

insatser, vilket gör att budskapet inte hinner befästa sig bland elever och personal. Det som 

framkommit av rapporten är att det är av betydelse att införliva hälsofrämjande insatser i hela 

skolans verksamhet, då det ökar känslan av sammanhang. Detta är grunde för en positiv 

skolsituation, bättre inlärning och högre välmående. 



Förord 

I samband med den tekniska utvecklingen har dagens samhälle förändrats, vilket i sin tur har 

resulterat i förändring av människans livsvillkor. Förr i tiden var människan tvungen att anstränga 

sig fysiskt genom jakt, fiske och så vidare för att överleva. I dagens samhälle räcker det att trycka 

på en tangent för att beställa mat, möbler och annat man behöver. Förändringen av samhället har 

gjort att många av oss lever och arbetar i en miljö där kraven på fysisk aktivitet är väldigt låga. 

Den senaste tidens alarmerande uppgifter om den försämrade hälsan hos framförallt barn och 

unga väckte vårt intresse att undersöka hur hälsa hanteras i några fältskolor. Att problemen lyfts 

fram är väl utbrett och ett viktigt startskott för att kunna göra någonting åt den negativa trenden. 

Dock är det ännu sällan som det diskuteras hur problemen kan motverkas, vilket fångat vår 

uppmärksamhet. Enligt läroplanerna är skolans uppgift att utveckla elevers kunskaper om hälsa 

och livsstil. Ett sätt att försöka motarbeta trenden är genom ett utvecklingsarbete Hälsofrämjande 

skola.  

 

Under vår utbildning på lärarprogrammet inom idrott och hälsa har vi fört flera diskussioner 

kring hälsotillståndet hos barn och unga i dagens samhälle. Genom dessa diskussioner har 

utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola lyfts fram, vilket också medfört en särskild temadag 

kring detta ämne på högskolan i Halmstad. Tack vare denna temadag fångades vårt intresse att 

vidare undersöka detta.  

 

Vi vill tillägna samtliga berörda parter ett stort tack för allt stöd och hjälpsamhet. Framförallt till 

våra handledare samt till vår examensgrupp vill vi sända detta tack. Ett särskilt tack riktar vi till 

de intervjuade, vars medverkan har gjort detta arbete möjligt.
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1 Introduktion  

 

I dagens samhälle rör en stor del av den svenska befolkningen sig alldeles för lite. Forskning 

visar att vi har en växande grupp helt inaktiva ungdomar, detta trots en ökad anslutning till 

föreningar (Engström et.al. ref. i Raustorp, 2004). Det medför att sjukdomar som är relaterade till 

låg fysisk aktivitet ökar, vilket i sin tur kostar vårt samhälle enorma summor pengar. Wästlund 

(1999) anser att detta är ett motiv nog för att ordentligt satsa på hälsoarbetet i skolorna. Sedan 

1997 har man i Sverige startat utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola, vars syfte är att utveckla 

hela skolans vardag som stödjande fysisk och psykosocial miljö för hälsa och livskvalitet. Genom 

att utveckla skolans vardag på detta sätt läggs grunden för en långsiktig och positiv 

hälsoutveckling (Region Halland, broschyr). Vidare poängterar Wästlund (1999) vikten av att 

påbörja det hälsofrämjande arbetet bland elever i unga år innan dåliga levnadsvanor hunnit slå 

rot. De flesta unga vill njuta nu, må bra nu, de har rörelseglädje och entusiasm. Detta bör man 

utnyttja. Får eleverna uppleva hur den fysiska aktiviteten påverkar livet i nuet, exempelvis genom 

bättre självförtroende och betyg i skolan, kommer de i tidig ålder att etablera goda vanor. Detta i 

sin tur leder till en förbättrad livsstil och hälsa. Hälsa står idag för värden som är positivt 

betingade, vilket innebär att hälsa uppfattas som något positivt (Quennerstedt, 2006).  

 

Det är upp till varje skola att själv forma sin handlingsplan kring det hälsofrämjande arbetet. 

Skolans hälsoprogram kan omfatta såväl den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön, som 

insatser för att öka elevinflytandet och utveckla undervisningen. Synen på begreppet hälsa har 

vidgats, där innerbörden av hälsobegreppet är en tolkningsfråga för den enskilda skolan, det 

enskilda ämnet och den enskilda läraren. En strävan i Lpo 94 verkar vara att hälsoaspekten skall 

genomsyra hela skolans verksamhet och inte begränsas till vissa skolämnen. Även om 

kursplanerna har tendens att syfta på att vissa specifika ämne n som hemkunskap, biologi samt 

idrott och hälsa bör ta upp frågor kring hälsa, så är hälsoarbetet någonting som bör genomsyra  

hela skolans verksamhet. (Quennerstedt, 2006) 

 

Vi kommer i denna undersökning att i korthet ta upp ett par aspekter om hälsoutvecklingen hos 

barn och unga,  för att ge läsaren en inblick i hälsoutvecklingens tendenser idag.  Att ta upp en 
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heltäckande redogörelse över detta område skulle resultera i ett arbete för sig, så vi har i vår 

rapport valt att lägga tonvikt på fysiska, psykiska och kostrelaterade faktorer. Dessa områden 

förekommer i hög grad i skolan, där också kosten utgör en viktig förutsättning för välmående. 

Sambanden mellan dessa påverkar vår totala hälsa och därmed prestationen, koncentrationen 

samt utvecklingen både i skolan men också utanför. Fler faktorer som påverkar hälsan är det 

sociala nätverket, levnadsvanor, utbildning och livsmiljön (Rydqvist & Winroth, 2004). Skolan 

kan därmed spela en betydelsefull roll för elever som ägnar stor del av sin fritid åt tv, video och 

dataspel.  

 

Vi har i vår undersökning inte på något sätt mätt hur välmående eleverna på respektive skola 

känner sig. Det skulle uppta alldeles för lång tid, vilken är disponerad till vår studie. Det fanns i 

inledandet av studien önskemål från vår sida att mäta välbefinnandet hos eleverna genom 

enkätform, dock avråddes vi från detta av just tidsmässiga skäl. Därför kan vi inte dra slutsatser 

om huruvida barn faktiskt mår bättre eller sämre på endera skolan, utan hå ller oss till tolkningar 

av intervjuerna. 

 

Utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola har bildats med utgångspunkt i utvärderingen av 

pilotprojektet som genomfördes från 1994 till och med 1996. Vi har försökt att nå denna 

utvärdering för att ta del av de aspekter som legat till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Dock har denna visat sig vara väldigt svåråtkomlig, då vi ständigt blivit vidare hänvisade. Vi har 

därmed utgått från det faktum att utvärderingen av pilotprojektet uppvisade positiva resultat.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur det hälsofrämjande arbetet bedrivs på två olika 

kommunala grundskolor i västra Sverige, varav den ena skola är delaktig i utvecklingsarbetet 

Hälsofrämjande skola. Vi vill därmed undersöka om utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola  

utgör någon distinktion för hälsoarbetet.   

 

Utifrån detta syfte ställer vi oss följande frågor: 

 

Vilken syn har skolorna på begreppet hälsa? 

Hur organiseras det hälsofrämjande arbetet? 

Vad skiljer hälsoarbetet mellan en kommunal grundskola och en kommunal Hälsofrämjande 

skola?  

 

2.1 Bakgrund 

 

Underlaget till denna rapport presenteras i följande avsnitt. Till en början behandlar bakgrunden 

utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola, vilket har till syfte att bekanta läsaren i ämnet. Därnäst 

redogörs rapportens teoretiska bakgrund, med begreppsdefinition samt tidigare forskning. 

Slutligen belyses betydelsefulla faktorer för barn och ungas hälsa. Dessa faktorer har stark 

anknytning till skolans arbete med hälsan.  

 

 

2.1.1 Vad innebär utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola? 

 

Då vi inledde vår rapport sökte vi febrilt efter material kring Hälsofrämjande skola, för att 

djupare sätta oss in i ämnet. Det visade sig dock vara väldigt begränsat, samt det som fanns var 

tämligen ytligt. Det medförde att vi på lokal nivå började fråga och ringa runt för att få kontakt 

med ansvarig i länet. Vi kom i kontakt med denna person, vars intervju följer här nedan  
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(intervju 1). I samband med intervjutillfället fick vi förslag på vidare kontaktpersoner på 

kommunal nivå, vars intervju följer direkt efter (intervju 2). Genom intervjuerna har vi erhållit 

viktig information om hur utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola fungerar, från skolans värld 

till nationell nivå.  

 

Intervju 1  

Personen i fråga är huvudansvarig för utvecklingsarbetet inom ett län i västra Sverige . Hennes 

roll i verksamheten är dels att fungera som en samordnare mellan kommunerna i detta  län, dels 

att fungera som en representant för länet i det nationella nätverket. Intervjun inleds med en 

historisk redogörelse för utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola.  

 

Det hela startade 1990 i Canada där man pratade om ”hälsoskolor”. Syftet var att hitta en modell 

för att göra barn och ungdomar aktivt engagerade i att förbättra sin skola, stärka sin hälsa samt 

bidra till förbättringar i sitt närområde. 1992 började Europa intressera sig för Health promoting 

schools. Ett sort europeiskt projekt startades som initierades av WHO, Europarådet och EU. 1994 

kom utvecklingsarbetet till Sverige via Folkhälsoinstitutet. Man utsåg 11 pilotskolor, skolor från 

olika områden med varierade årskurser. Förskolan involverade man emellertid inte. Från 1994 till 

och med 1996 arbetade dessa skolor utifrån projektet Hälsofrämjande skola och därefter 

utvärderades detta. Av utvärderingen utvecklades idéer om hur man i Sverige kan arbeta med 

Hälsofrämjande skola. Därefter spreds arbetssättet med Hälsofrämjande skola i landet. I 

begynnelsen var det Statens Folkhälsoinstitut som var den nationella aktören, numera är det 

Myndighet för skolutveckling på Skolverket som ansvarar för utvecklingsarbetet.  

 

Det hälsofrämjande arbetet utgår ifrån en femstegs modell: 

 

• Skapa en gemensam vision  

• Välja och prioritera bland goda idéer  

• Upprätta en handlingsplan 

• Verkställa planen 

• Utvärdera  
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Vid de första stegen skapar skolan en gemensam vision, utarbetar idéer för hälsoarbetet och en 

handlingsplan, där alla ska ha lika ansvar samt kunna se sin roll i det hälsofrämjande arbetet. 

Hälsoarbetet kan se olika ut på olika skolor, då man utgår från vad respektive skola har för behov, 

resurser och intresse. Att arbeta hälsofrämjande inom en skola innebär att arbeta utifrån det 

friska. Hälsan utgör en central roll och ses ur ett brett perspektiv. Målet är att utveckla hela 

skolans vardag som en stödjande fysisk och psykosocial miljö. Delaktighet utgör ett viktigt 

begrepp för samtliga involverade. Detta innebär att i en hälsofrämjande skola strävar personal, 

elever och föräldrar efter att skapa en trivsam miljö, vilken är en förutsättning för inlärning. Det 

är viktigt att skolan stärker elevernas känsla av sammanhang (KASAM), där delaktigheten är en 

viktig komponent. Vidare måste en Hälsofrämjande skola utgå från ett helhetstänkande, där 

visionen om hälsa går igen i hela skolans verksamhet. I arbetet kring Hälsofrämjande skola är det 

mycket viktigt att man utgår från det positiva och låter styrkorna växa. I genomförandet av 

Hälsofrämjande skola har skolorna stor frihet, man kan säga att skolorna får ramarna medan 

innehållet kan varieras.  

 

Hittills har man sett väldigt positiva resultat i samband med arbetet. Internationellt är 

hälsofrämjande skola som metod utvärderad vilket gör att den formen av utvärdering inte görs 

kontinuerligt på lokal nivå. Därför har de berörda skolorna följt upp arbetet på egen hand. Utifrån 

dessa resultat har man sett att arbetet skapat en gemenskap och stolthet bland personalen vilket är 

väldigt positivt.  

 

Intervju 2 

Samordnare för utvecklingsarbetet i kommunen är en hälsopedagog, som fungerar som en länk 

mellan det regionala arbetet och de kommunala skolorna. Hennes uppdrag lokalt är att fungera 

som ett bollplank samt att ge tips och idéer om material och metoder till skolorna som är med i 

utvecklingsarbetet.  

 

Hälsopedagogen anser att begreppet hälsa betyder väldigt mycket. Det handlar om allt som 

kretsar kring varje individ. Hon har en bred syn på hälsa som innefattar både fysiska, psykiska 

och sociala faktorer. Dessa tre faktorer tycker hon går in i varandra väldigt mycket. Hon 

poängterar att det ofta förut varit en smal syn på hälsa då man framförallt menade träning och 
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kost. Idag tycker hon att synen på hälsa har blivit bredare.  

 

Hälsopedagogen arbetar med hälsa mot skolorna främst via pedagogerna. Hon ser sitt viktiga 

arbete som att förankra kunskap och tips hos skolans personal, som i sin tur arbetar med hälsa 

mot eleverna. En viktig poäng med detta är att tankarna, idéerna och förståelsen ska förankra sig 

väl hos skolans personal, så att budskapet blir mer naturligt till eleverna. Det är förstås viktigt att 

rektorn och lärarna själva förlikar sig med budskapet kring hälsa och lever därefter. Baktanken 

med utvecklingssamarbetet hälsofrämjande skola är att tankarna om hälsan ska vara en självklar 

del i hela skolan i det vardagliga arbetet och på så sätt lära eleverna att naturligt införliva detta i 

deras leverne .  

 

Hälsopedagogen arbetar mot skolorna enligt en femstegsmodell. Denna modell förankras först 

hos rektorn med övrig personal, som i sin tur arbetar vidare mot eleverna. Det händer att 

hälsopedagogen blir tillfrågad att prata om utvecklingssamarbetet vid föräldramöten på skolan, 

vilket hon gärna ställer upp på. Hon anser att det är jätteviktigt för delaktigheten och stödet att 

även föräldrarna förstår vad tanken med det hela är. Det underlättar också skolans arbete med 

eleverna om föräldrarna har en grundläggande förståelse och kan stötta det hälsofrämjande 

arbetet. När modellen är förankrad och rektorn, pedagoger och övrig personal är med på det hela 

gör hälsopedagogen tillsammans med skolan en två dagars uppstart. Uppstarten går ut på att 

arbeta från vision till handling. Under dessa två dagar arbetar de tillsammans fram en konkret 

handlingsplan om hur skolan vill arbeta hälsofrämjande utifrån de punkter de har valt fram. 

Denna konkreta handlingsplan kan skolan sedan fortsätta följa till och med den första 

utvärderingen, då eventuella justeringar kan göras. Under arbetets gång uppmuntrar  

hälsopedagogen skolan och tar fram önskvärt material som skolan kan få mer kunskap och idéer 

från.  

 

Första utvärderingen sker efter ett halvt år. Det viktigaste under denna utvärdering är att få veta 

hur arbetet har kommit igång. Efter ett år gör hälsopedagogen en större projektutvärdering, enligt 

femstegs modellen. Nu är det så pass många skolor med i utvecklingssamarbetet hälsofrämjande 

skola, att det inte längre finns någon möjlighet att åka ut och arbeta direkt mot elever. Från början 

när inte lika många skolor var med fanns den möjligheten. Idag ser hälsopedagogen sig bara som 
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samordnare som ser till att skolorna genomför modellerna på ett tillfredsställande sätt. Hon sköter 

kontorsarbetet som bland annat innebär både dokumentation och utvärderingar.  

 

I dagsläget är 16 skolor och 9 dagbarnvårdare med i utvecklingssamarbetet. Det sker även 

uppstart under våren med två nya skolor. En målgrupp som dock inte är representerad i 

kommunen är högstadieskolorna. Kommunen har tre stycken högstadieskolor och målsättningen 

är att någon utav dessa så småningom ansluter sig till utvecklingssamarbetet. Detta ser 

hälsopedagogen som en utmaning att försöka fånga upp denna målgrupp. Hon ser att det 

egentligen finns ett behov för utvecklingssamarbetet på högstadierna, då det händer väldigt 

mycket i dessa skolor på olika sätt. Bland annat är det en stor skillnad i sättet att undervisa i 

högstadiet jämfört med F-6. Pedagogerna på högstadiet är mer inriktade på sina ämnen än vad 

pedagogerna på en F-6 skola är. Det gör att pedagogerna på en högstadieskola inte i lika stor 

utsträckning arbetar helhetstäckande med eleverna på det sätt som pedagogerna i en F-6 skola 

gör. Denna omstrukturering i undervisningen påverkar också eleverna, som under högstadietiden 

får större frihet att själva styra sin tillvaro. Bara ur detta perspektiv skulle det vara en god gärning 

att införa ett utvecklingsarbete, men också med tanke på att det händer mycket rent kroppsligt.  

 

Hälsopedagogen är mycket tillfredsställd med arbetet ute på skolorna. Hon upplever att det är 

stark motivation hos personalen som arbetar ute på skolorna. Att arbeta med 

utvecklingssamarbetet och modellen är helt frivilligt och ingenting som de är påtvingade. Det tror 

hon kan medföra att de som väljer att arbeta med hälsofrämjande skola då är väldigt motiverade.  

 

Skolorna har möjlighet att en gång om året göra en intresseanmälan om att ansluta sig till 

utvecklingsarbetet hälsofrämjande skola. Det är hälsopedagogen och hennes medarbetare som 

skickar ut folder och intresseanmälan till kommunens skolor som ännu inte anslutit sig. Det har 

hänt att skolor varit intresserade och känt för att arbeta med detta utvecklingsarbete, men att tiden 

inte räckt till för detta. Då finns möjligheten att preliminärt skrivas in i utvecklingssamarbetet  

med en fördröjning på ett år. Hälsopedagogen menar att det är viktigt att skolan känner sig redo 

och motiverad. Hon utesluter inte att en skola kan arbeta hälsofrämjande utan att vara ansluten till 

utvecklingsarbetet. Det medför då att skolan inte får någon professionell handledning och får 

sköta allt på egen hand.  
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Hälsopedagogen tycker att det arbetssätt som tillämpas inom utvecklingsarbetet är väldigt bra och 

lätt att arbeta med. För hälsopedagogens del känns arbetssättet ur pedagogperspektiv också 

mycket bra. Här är det framförallt utvärderingen som sker varje år som gör att utvecklingsarbetet 

underlättas. Utvecklingsarbetet är klart och konkret med vad som skall göras. Det blir tydligt 

både för skolorna och för ansvariga inom utvecklingsarbetet, vilket de även kan dra nytta av vid 

dokumentation och utvärdering. Hälsopedagogen poängterar flera gånger att hon har många 

mycket bra skolor att arbeta med. I utvecklingsarbetet har hon en mycket kompetent medhjälpare, 

som har varit med från starten i denna kommun. Hälsopedagogen menar att arbetet fungerar 

optimalt och att de båda kompletterar varandra mycket bra i utvecklingsarbetet hälsofrämjande 

skola.  

 

Hälsopedagogen anser också att saker alltid kan bli bättre i arbetet. Ett exempel på det är 

högstadieskolorna som ännu inte är representerade. Det tycker hon är jätteviktigt att arbeta vidare 

med. Lika viktigt är att få med sig föräldrarna för att känna delaktigheten med både personal, 

barn och föräldrar. Det är ett projekt som hela tiden går att utveckla och därmed blir man aldrig 

färdig.  

 

I utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola vill hälsopedagogen att skolorna ska ha en vision om 

hur de vill arbeta hälsofrämjande och vilka mål de vill nå med arbetet. Exempel på val av 

handlingsplan för att uppnå sitt mål är att arbeta med värdegrunden eller någon annan 

handlingsplan. Frågor som skolorna måste ställa sig i början är: Vad vill vi få ut av detta 

utvecklingsarbete? Hur skall vi nå vårt mål? Med vilka medel? Eftersom vi arbetar från vision till 

handling så vill vi att skolorna skall arbeta likadant. Handlingsplanerna gör vi tillsammans med 

skolan och måste därför ha en gemensam vision om vad skolan vill uppnå.  

 

Hur skolorna arbetar hälsoförebyggande kan skilja sig markant. Hälsopedagogen arbetar med en 

metod som heter ”metaplan”, där hon tillsammans med skolan går från vision till handling. Under 

uppstarten till utvecklingsarbetet hälsofrämjande skola, får eleverna medverka genom att besvara 

frågan ”Vad är hälsofrämjande arbete för dig?”. Detta ger en bild av vilken kunskap som finns 

hos eleverna idag och därmed vilken nivå man ska lägga utvecklingsarbetet på från början. Det 
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kan också ge en mängd idéer om vilka mål som skall uppnås och om den konkreta 

handlingsplanen. Denna fråga tar varje klasslärare upp med sina elever och samlar in svaren för 

en sammanställning. På detta sätt får eleverna spela en betydande roll i uppstarten av 

utvecklingsarbetet samtidigt som de får fundera och komma med kreativa förslag. Detta görs 

under den första av de två uppstartsdagarna. Utifrån svaren skall hälsopedagogen tillsammans 

med skolan skapa en sfär som skolan kan arbeta utifrån. Oftast kommer eleverna med många och 

goda alternativ. Innan dagens  slut har skolan minst ett eller två mål att arbeta mot. Ett exempel 

härvid kan vara att stärka självkänslan hos eleverna. Utifrån detta mål har skolan satt upp olika 

medel för att nå målet, som vilket bl.a. kan vara att varje elev blir sedd. Fler exempel på mål som 

skolan kan vilja arbeta mot kan vara goda relationer, utevistelse och kost. De målen som skolan 

sätter upp och arbetar mot ska inte bara gälla eleverna, utan också all annan personal som arbetar 

på skolan. 

 

Skolan arbetar tillsammans fram olika insatser vilka ska genomföras under läsåret. Till varje 

insats utses en person som är ansvarig och det bestäms när denna insats skall genomföras. Till 

dessa insatser gör den ansvarige en konkret handlingsplan, som man sedan bara behöver följa. 

Efter genomförandet av insatsen får skolan själv välja hur den skall utvärderas. Skolan bör tänka 

på att involvera eleverna, föräldrarna och personalen i utvärderingen. I och med att varje skola 

väljer att arbeta mot olika mål, kan också deras handlingsplaner se väldigt olika ut.  

 

När skolorna har arbetat fram en handlingsplan, som de kan vilja ha hjälp med att genomföra, ber 

skolan hälsopedagogen om hjälp. Hon kontaktar olika aktörer från samhället som skolan kan ta 

hjälp av genom exempelvis föreläsningar eller förevisningar, eller ger förslag på lämpliga 

personer skolan själv kan kontakta. Skolorna kan också arbeta med ”handslaget”, där de kan 

använda sig av olika föreningar under skolverksamheten.  

 

Sambandet mellan inlärning och hälsa beskriver hälsopedagogen med en fras; ”Om vi inte mår 

bra utan istället går och tänker på någonting som hela tiden maler inom oss, då är vi inte heller 

mottagliga för inlärning.” Det kan exempelvis vara att en elev inte har några kamrater eller har  

andra problem som de funderar kring. Då kan det vara ett hinder för att ta in information och lära 

sig. Vi måste må bra och trivas på vår arbetsplats eller i skolan, för att information och inlärning 
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ska fungera tillfredsställande. Att använda sig av till exempel naturen, vatten med mera kan vara 

ett utmärkt sätt för inlärning som vi mår bra av och trivs med.  

 

Framtiden ser övervägande positiv ut! Det är ett fantastiskt och roligt arbete som ger ofantligt 

mycket tillbaka. Hälsopedagogen har en framtidsvision om att alla förskolor och skolor är med i 

utvecklingsarbetet. Ju fler som är med i utvecklingsarbetet, desto mer kan vi ta del av varandras 

erfarenheter. Det viktigaste målet med utvecklingsarbetet är att alla som vistas inom skolan ska 

må bra och ha en god hälsa, vilket gynnas av att så många som möjligt ansluter sig till 

utvecklingsarbetet.  

 

 

2.2 Teoretisk bakgrund 

 

I vår rapport utgår vi från det salutogena perspektivet som Aaron Antonovsky, professor i 

medicinsk sociologi, är företrädare av. Begreppet salutogenes betyder ”hälsans ursprung”. Utifrån 

ett salutogent synsätt försöker man hitta anledningar till att människor håller sig friska, istället för 

att fokusera på orsaker till sjukdom, vilket är fallet i det patogena synsättet. (Rydqvist & Winroth, 

2004) 

 

Enligt Antonovsky (1991) är samhället vi lever i fullt av påfrestningar – motgångar, krav och 

olika slags problem som människor måste lära sig att hantera. På engelska kallas detta för coping.  

Genom att skapa ett meningsfullt sammanhang i sin tillvaro får man bättre copingförmåga. Ju 

högre känsla av sammanhang man har i tillvaron, desto bättre klarar man av motgångar. I Sverige 

benämner vi detta som KASAM, känsla av sammanhang. En hög känsla av sammanhang 

garanterar inte en god hälsa, men individer med hög känsla av sammanhang (KASAM) kan 

lättare ta till sig information samt hantera motgångar i livet. I dagens samhälle är det inte ovanligt 

att människors hälsa/ohälsa förklaras utifrån individuella egenskaper där man bortser från 

sammanhanget. Hälsa är ett komplext begrepp, vilket innebär att ungdomars välmående beror i 

hög grad på det sociala och psykologiska sammanhang de befinner sig i.  Det är viktigt att inse att 
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sammanhanget spelar en stor roll i ungdomars hälsa. En elev som ses som ett problembarn i ett 

sammanhang, kan i ett annat fungera som vilken tonåring som helst. (Folkhälsoinstitutet 2000:19) 

 

Likt Antonovsky tar Nordenfeldt upp två idémässiga utgångspunkter kring hälsa och 

hälsoarbete. Ena perspektivet kallar han biologiskt – statistiskt och det andra holistisk. 

Liksom Antonovsky menar Nordenfeldt att en hälsoteori måste innefatta båda dessa 

perspektiv, då båda modeller samverkar till det totala hälsotillståndet. Istället för att enbart 

ägna uppmärksamheten åt sjukdomen bör man även se till en människas 

sjukdomsupplevelse, den totala livssituationen samt hennes lidande (Rydqvist & Winroth, 

2004). 

 

Även den amerik anske psykiatern och pedagogen William Glasser lyfter fram två 

grundläggande behov som människan måste tillfredsställa för att fungera optimalt. Ett av 

dessa är känslan av värde. Glasser menar att denna känsla grundläggs under den tidiga 

barnaåldern då barnen får mycket kärlek och omvårdnad av sina föräldrar. Senare i livet 

upplevs känslan av värde genom att man blir tagen på allvar, lyssnad på, uppmuntrad samt 

när man får ta ansvar och uppleva sin egen kompetens. Det andra grundläggande behovet är 

känslan av samhörighet, där känslan av att vara en del av gemenskapen får en att känna sig 

viktig. Hamnar man utanför gemenskapen sjunker enligt Glasser även ens självkänsla, 

därmed är risken stor att man reagerar med negativa känslor såsom aggressivitet, 

nedstämd het, eller brist på koncentration (Engström & Redelius, 2002).  

 

Även om tillfredsställandet av de två ovan nämnda behov utgör viktiga fundament för 

psykisk hälsa så menar Engström & Redelius (2002) att det inte enbart är dessa. Även 

behovet av att organisera sin tillvaro är viktig för den fullkomliga psykiska hälsa. Ett centralt 

begrepp är även här KASAM. Antonovsky (1991) har stiftat tre centrala begrepp som man 

behöver ta hänsyn till för att uppleva KASAM. Dessa är begriplighet, hanterbarhet samt 

menings fullhet. Med begriplighet menas att informationen upplevs som ordnad och tydlig, 

inte kaotisk och oförklarlig. Att uppleva hanterbarhet innebär att man inte känner sig som ett 

offer för händelser, utan man kan påverka det som händer. Känsla av meningsfullhet uppstår 

genom att man har engagemang och motivation till att göra någonting åt sin situation. 
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Genom att hantera dessa tre komponenter på ett tillfredsställande sätt, får man en hög känsla 

av sammanhang.  

 

I sina studier kring hälsa har Antonovsky kommit fram till att det finns tre grundläggande 

modeller man kan använda vid olika hälsoarbeten i samhället. En kort redogörelse av dessa tre 

modeller följer här nedan. 

 

Den kliniska modellen  

 

Den kliniska modellen har ett patogent synsätt på hälsa och tillämp as framförallt av sjukvårdens 

sätt att arbeta. Syftet med modellen är att lindra eller bota det som redan har uppkommit. 

Arbetsgången är att undersöka symptomet. Utifrån detta ställs en diagnos, därefter sätts lämplig 

behandling in som innebär medicinering eller operation. Fokuset ligger på individen där denna 

ses som antingen patient eller ickepatient, det vill säga sjuk eller frisk. (Rydqvist & Winroth, 

2004) 

  

Folkhälsomodellen  

Utifrån folkhälsomodellen arbetar man preventivt, där idén är att förebygga och förhindra ohälsa. 

Denna modell utgår ifrån det salutogena synsättet, där man kartlägger individen och på så sätt 

identifierar riskfaktorerna. Utifrån denna kartläggning kan man eliminera dessa riskfaktorer. 

Enligt denna metod använder man sig av epidemiologi, hälsokontroller, miljökartläggningar, 

vilka leder fram till särskilda insatser. Fokus ligger på gruppen och omgivningen. Modellen 

representerar hälsovårdens och folkhälsoenheternas sätt att arbeta med hälsa.  (Rydqvist & 

Winroth, 2004) 

 

Kontinuummodellen 

Genom att utgå från ett kontinuumtänkande har man en dynamisk syn på hälsa, där man i olika 

faser av livet antingen rör sig mot hälsopolen, ohälsopolen eller befinner sig i ett stabilt läge. Vid 

hälsotester utgår man ifrån ett holistiskt synsätt, där man fokuserar på hela individen i samspel 

med omgivningen. 
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 Ohälsa --------------------------- Hälsa 

 

Kontinuummodellen tillämpas vid hälsoarbete inom friskvården. Denna modell är grunden för 

det hälsofrämjandearbetet som bedrivs på skolor som är delaktiga i utvecklingsarbetet 

Hälsofrämjande skola. (Rydqvist & Winroth, 2004) 

 

2.2.1 Begreppsdefinition 

 

Hälsa 

Quennerstedt (2006) tar upp två historiska definitioner på begreppet hälsa. Det ena är ett  

moraliskt normativt förhållningssätt, där hälsan ses som ett utopiskt tillstånd. Hälsa är någonting 

som man strävar efter under hela livet, men är ouppnåeligt. Den andra definitionen är 

vetenskapligt normativ , som menar att människan är en biologisk varelse som anses vara sjuk om 

funktionerna avviker från det normala. Hälsa ses som frånvaro av sjukdom. Quennerstedt 

framhåller båda dessa förhållningssätt som patogena, då fokus ligger på det onormala eller det 

sjuka.  

 

Enligt Nationalencyklopedin är definitionen på hälsa:  

 

”(fornsv. hælsa, bildning till hel, hæl `lycka`, ett ord besläktat med hel). 

Svårigheterna att teoretiskt avgränsa begreppet hälsa kan spåras så långt tillbaka i tiden som ordet 

finns skriftligt belagt. Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition på hälsa (1946) kan dock anses 

relativt väl spegla vad vi menar med hälsa nämligen ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

sociatl välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom eller handikapp”. Därmed beskrivs hälsa som 

ett positivt tillstånd, vilket inbegriper hela individen i förhållande till hans/hennes situation. WHO –s 

definition av hälsa har av många uppfattats som utopisk. Det har emellertid visat sig svårt att ange en 

mindre kontroversiell definition” (Nationalencyklopedin, 1992, s.252). 
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Salutogenes 

 

Begreppet salus, som betyder hälsa, har sitt ursprung i Aaron Antonovskys forskning om hälsans 

ursprung. Teorin tar sin utgångspunkt i det som bevarar och utvecklar människors hälsa. Genom 

att jobba utifrån ett salutogent perspektiv fokuserar man kring och utvecklar det som redan är 

friskt. Det salutogena perspektivet har en helhetssyn på hälsa. 

 

Delarna är endast intressanta i relation till en helhet, där det inte är delarna som avgör hälsa utan det är 

den totala personens liv. (Quennerstedt, 2006, s.51) 

 

Patogenes 

 

Begreppet patogent (path´os) betyder sjukdom. Inom det patogena synsättet fokuserar man på 

riskfaktorer. Det patogena synsättet betraktar sjukdomar som avvikande från det normala och ser 

detta som hinder för hälsoutvecklingen.  

 

Quennerstedt (2006) beskriver det patogena synsättet som att: 

 

- Det är det sjuka eller avvikande som fokuseras. 

- Hälsa ses som ett tillstånd i frånvaro av sjukdom eller skada.  

- Som sjukdom betraktas avvikelser från normala tillstånd. 

- Det är den biologiska aspekten av människan som kroppslig varelse som fokuseras. 

- Hälsa ses som ett mål, ett statsikt tillstånd som man kan uppnå genom att undvika sjukdom. (s.49) 

 

Ett exempel på patogent arbetssätt i skolan är sökandet efter olika diagnoser hos barn. 

 

Hälsofrämjande arbete 

 

Hälsofrämjande arbete i skolan utgörs av insatser som syftar till att skapa en god skolmiljö. 

Hälsoarbete sker aktivt med elever där dessa genom hög grad av delaktighet och involvering 

skaffar sig större kunskap om hälsa för att i framtiden kunna fatta mer medvetna 

ställningstaganden i hälsofrågor (Folkhälsoinstitutet, 2000:19).  
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2.2.2 Tidigare forskning 

 

Eftersom utvecklingsarbetet hälsofrämjande skola är tämligen färskt, har det ännu inte forskats 

särskilt mycket i ämnet. Projektet med pilotskolorna har bedrivits utifrån forskning kring hälsa 

som tidigare gjorts.(Region Halland, Muntlig kommunikation, 22.februari.2007). 

 

 Ett stort europeiskt hälsoprojekt, The European Network of Health Promoting Schools (ENHPS), 

startade år 1992 med en bred syn på begreppet hälsa som utgångspunkt. Initiativtagarna  till 

projektet var Europarådet, EU och Europakontoret för WHO (World Health Organization). 

Sverige blev delaktiga 1993, då det nybildade Folkhälsoinstitutet blev projektansvariga. En 

särskild ledningsgrupp bildades, som Skolverket och Svenska kommunförbundet var knutna till. 

Det utsågs elva pilotskolor, vars syfte var att göra den egna skolan så hälsofrämjande som möjligt 

under en period av tre år, 1993 till och med 1996. Skolorna som valdes var spridda geografiskt, 

låg i olika typer av bostadsområden, kom från såväl storstad som landsbygd samt hade olika 

erfarenheter av hälsofrämjande arbete. Som en naturlig följd av sina förutsättningar arbetade 

skolorna mycket olika. Syftet med projektet var att all personal och alla elever och föräldrar 

skulle involveras i arbetet kring hälsa samt utifrån en gemensam vision arbeta för en 

hälsofrämjande skola. Det har bildats både internationella och nationella nätverk, för att skolorna 

lättare skall kunna sprida kunskap och inspiration till varandra. Vid utvärderingen av projektet 

”hälsoskolorna”, 1994-1996, har man utgått utifrån olika teoretiska perspektiv. Ett av dessa 

perspektiv är det salutogena, som har legat till grund för det hälsoförebyggande arbetet på 

skolorna under de senaste åren. (Folkhälsoinstitutet, 1999)  

 

Ett liknande pilotprojekt påbörjades 1996 av Folkhälsoinstitutet, vars syfte var att utveckla 

hälsoarbetet vid drygt 25 individuella program. Projektet kallades för IV-nätverk och pågick 

under fyra år. IV står för gymnasieskolans individuella program och här går elever som inte är 

behöriga att söka till nationellt program. Det kan vara elever som har språkproblem, dålig 

motivation, koncentrationssvårigheter, olika diagnoser eller en besvärlig situation, antingen 

hemma eller i kompiskretsen, som i sin tur gjort att man kommit efter i skolan. Även ungdomar 

som hoppat av sitt nationella program kan gå på IV. Syftet med projektet var att hjälpa och stödja 

personalen som arbetade med eleverna på IV-programmet. I samband med projektstarten 
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sammanställdes en kunskapsöversikt över IV-programmet med avseende på organisation, 

elevernas hälsa samt hälsofrämjande verksamhet (Folkhälsoinstitutet, 2000:19). 

 

Introduktionsperioden gick ut på att skolorna, var för sig, samlade in uppgifter om eleverna. 

Utifrån dessa uppgifter samt individuella samtal testades eleverna ur ett helhetsperspektiv: hälsa, 

socialt och kunskapsmässigt. Slutligen skrev man tillsammans med ungdomskonsulten en 

individuell studie och utvecklingsplan. Syftet med utvecklingsplanerna har varit att öka 

ungdomars känsla av egenmakt (empowerment). Ett flertal elever har haft svårt för att ta eget 

ansvar, vilket innebär att man i projektet har tränat eleverna i att ta ansvar för sig själva och sitt 

agerande. I projektarbetet har personalen på skolorna tillämpat ett lösningsfokuserat arbete, där 

följande gäller: 

 

1. Om det inte är trasigt så låt bli att laga det. 

2. Om du vet vad som fungerar så gör mer av det.  

3. Om det inte fungerar, så upprepa inte utan gör något annorlunda. (Folkhälsoinstitutet, 2000:19, s. 61) 

 

Forskning har gjorts om skyddsfaktorer och friskfaktorer, där man har kommit fram till vilka 

faktorer som bidrar till hälsa. Genom att stärka dessa faktorer ökar förutsättningarna för barn och 

ungdomars hälsa. Det är utifrån dessa friskfaktorer som det hälsofrämjande arbetet har bedrivits 

på pilotskolorna. Genom forskning har man kommit fram till att skolor behöver ha tydliga 

förväntningar, regler och normer samt regelbundna vanor för att öka elevernas känsla av 

sammanhang. Detta är någonting som appliceras på skolorna inom utvecklingsarbetet 

Hälsofrämjande skola (Folkhälsoinstitutet, 2000:19). 

 

 

2.3 Barns hälsoutveckling 

 

För att få en inblick i barns hälsoutveckling och förståelse till satsningen Hälsofrämjande skola, 

går vi här kort igenom några viktiga faktorer. Vi har valt att lägga tyngdpunkt på dessa faktorer, 

då de har stark koppling till skolan och har stor betydelse för hälsan. De områden vi tar upp 

nedan är fysiska och psykiska faktorer samt kost och matvanor.  
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Barn och ungdomar i Sverige mår idag förhållandevis bra, de flesta har goda relationer med 

kamrater och vuxna samt trivs med livet. Vad det gäller den fysiska hälsan är den ur ett 

internationellt perspektiv en av de bästa i världen. Däremot har andelen med psykiska och 

somatiska besvär ökat. Det finns tydliga sociala skillnader bland barn och ungdomar när det 

gäller hälsa. I genomsnitt är de fysiska hälsoproblemen 60 procent vanligare bland barn som har 

det sämre ställt jämfört med barn som har det bättre ställt. Psykiska problem är 70 procent 

vanligare bland de förstnämnda barnen (Barnombudsmannen, 1998).  

 

I ett län i västra Sverige har FoU genomfört en undersökning i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på 

gymnasiet. Undersökningen utgör en viktig del i det folkhälsoarbete som pågår i länet och som 

gör det möjligt att följa hälsoutvecklingen över tid (Primärvården Halland, 2006). 

 

2.3.1 Barns fysiska hälsa 

 

De senaste decennierna har en mängd forskning visat på den fysiska aktivitetens betydelse för 

hälsan (Engström & Redelius, 2002). Vid en jämförelse fann man att, om en individ som tillhörde 

gruppen minst fysiskt aktiva i samhället bara kunde öka sin aktivitetsnivå så mycket att individen 

istället tillhörde den grupp som var näst minst aktiv, så halverades risken för sjukdom och 

dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Ytterligare ökning av aktivitetsnivån gav ännu mer minskad 

risk, dock inte lika stor som den nyss nämnda. Ur detta drog man följande slutsats att måttlig 

träning är tillräcklig för att nå tydliga hälsovinster. Då fysisk aktivitet också har positiva effekter 

på en rad andra sjukdomar, så menar man att fysisk aktivitet är den enskilt starkaste friskfaktorn 

(Raustorp, 2004).  

 

Trots att dagens barn och ungdomar har en bättre syn på hälsa och motion än ungdomarna förr i 

tiden har en stor del av vardagsmotionen försvunnit. Färre går och cyklar till och från skolan och 

på fritiden dominerar de stillasittande aktiviteterna. En undersökning gjord av folkhälsoinstitutet 

visar att andelen som tränar mins 4 gånger i veckan har ökat under perioden 1985-2001, från 28 

procent till 40 procent för 15-åriga pojkar och från 12 procent till 23 procent för flickor i samma 

ålder. Samtidigt har andelen överviktiga fördubblats under samma period. (Barnombudsmannen, 
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1998) 

 

Enligt de internationella rekommendationerna bör barn från sex års ålder vara fysiskt aktiva 

under minst 60 minuter per dag på en måttlig till intensiv intensitet. (Primärvården Halland, 

2006:9).  

 

”Andelen barn och ungdomar som är fysiskt inaktiva i Sverige uppskattas till ca 10 – 15 % vilket även 

ses bland ungdomar i Halland.” (s.59) 

 

Fysisk aktivitet definieras enligt Eklund (1997) 

 

Kroppsrörelse utförd av skelettmuskel som resulterar i energiåtgång, dvs. det är inte bara planerad 

träning eller motion som räknas som fysisk aktivitet, utan med fysisk aktivitet avses varje rörelse som 

ökar energiförbrukningen över basal nivå. 

(ref. i Ekberg och Erberth, 2000, s. 49).  

 

Utifrån denna definition ses fysiska aktiviteter och rörelser ur ett bredare hälsoperspektiv, vilket i 

sin tur innebär att fler aktiviteter omfattas än de som traditionellt förknippas med idrott och 

träning.  

 

Fysisk aktivitet påverkar många riskfaktorer och drar med sig friskfaktorer. Man sover bättre, höjer sin 

stresströskel, koncentrerar sig bättre. Kanske börjar man också fundera på sin kost, slutar röka och blir 

mer socialt aktiv.  (Gärdsell, 2004:6, s.28-29)  

 

För de svenska ungdomarna är fritiden en mycket värdefull tid. Under denna tid får ungdomarna 

möjlighet att umgås med vänner samt ägna sig åt olika aktiviteter.  Fritidens innehåll varierar 

avsevärt, beroende på boende, sociala umgängeskretsen, kön, ålder och social tillhörighet. De 

fritidsaktiviteter som dagens barn och ungdomar är främst intresserade av är att umgås med 

kamrater, lyssna på musik, se på tv, surfa på nätet, samt att idrotta (Primärvården Halland, 

2006:9).  

 

När det gäller att skapa möjligheter för ungdomar att öka den fysiska aktiviteten har skolan en 

viktig roll. Tydliga samband visar att ungdomar som inte är fysiskt aktiva på sin fritid har även 
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mindre intresse för ämnet idrott och hälsa. Det är viktigt att skolans verksamhet utvecklas så att 

just dessa elever blir stimulerade till en hög aktivitetsnivå på idrottslektionerna. (Primärvården 

Halland, 2006:9).   

 

2.3.2 Barns psykiska hälsa 

 

Psykisk hälsa är kort och gott att man mår bra. Mår man bra har man en positiv inställning till 

livet, man ser möjligheter istället för hinder och man har ork och energi att göra saker och ting. 

Har man en god psykisk hälsa så fungerar man också bättre i relation med andra, man är 

mottaglig för information samt man har respekt för olika åsikter. Genom att ha en god psykisk 

hälsa är man mer alert för sin omgivning vad gäller reflektioner och kritiskt tänkande. I skolan är 

detta en central funktion för att eleven skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. (Rydqvist & 

Winroth, 2004). 

 

I dagens samhälle ses den psykiska ohälsan som ett av de största folkhälsoproblemen. Ungefär 

10-15 % av alla barn söker på barnpsykiatriska mottagningar under uppväxttiden.  Om man 

jämför med hur det såg ut i mitten av 1980-talet, ser man att psykiska besvär som irritation, 

sömnsvårigheter, nervositet och att känna sig nere har ökat bland barn. Om man tar ett exempel 

så kände sig drygt 30 procent av de 15-åriga flickorna 1985/86 nere minst en gång i veckan. År 

2001/2002 hade andelen ökat till 55 procent. Psykisk ohälsa kan man mäta genom att titta på 

förekomsten av olika symtom hos ett barn. Symtomen i sin tur kan ha sitt ursprung i såväl 

kroppsliga, själsliga som sociala missförhållande (Barnombudsmannen, 1998).  

 

Sett i ett internationellt perspektiv har barn och ungdomar i Sverige mycket god hälsa. Svenska barn 

och ungdomar framstår i intervjuundersökningar i europeiska länder som friskast och mest nöjda med 

livet. Inte desto mindre har psykosomatiska symtom – t.ex. ont i magen, ont i huvudet, och sömnbesvär 

– ökat fortlöpande bland skolungdomar sedan 1980-talets mitt.  

Barn i hushåll med en utsatt ekonomisk situation löper bl.a. ökad risk för psykisk ohälsa.  

(Psykisk hälsa, 2005:4, s. 38). 
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I samma undersökning som FoU gjort har det kommit fram att kroppsliga besvär som huvudvärk, 

magont och ryggont är vanligt förekommande i vår befolkning och då även hos ungdomar. Den 

underliggande orsaken är oftast stress av någon anledning eller oro.  

 

Stress betyder per definition en obalans hos en unik person, mellan färdigheter/förmågor och 

ambitioner/krav. Både den som har för mycket och för lite av saker att göra, händelser i livet och av 

mål kan uppleva stress  (Gärdsel, 2004:6, s.28-29). 

 

Cirka 60-70 % av ungdomar med depressio n uppvisar fysiska symtom som magont, huvudvärk 

och muskel-/skelettsmärtor. Att observera är att de fysiska symtomen har ökat hos de halländska 

flickorna sedan 2001. Man har också noterat att depressionen infaller i tidigare åldrar 

(Primärvården Halland, 2006:9).  

 

De ökande psykiska besvären kan inte helt osökt kopplas till sömnsvårigheter. Det är viktigt att 

ungdomar får den sömn de behöver, då sömnen utgör en kraftfull återhämtningsmekanism för 

både kropp och själ. Brist på sömn är en betydelsefull faktor vid uppkomst av depression och 

utmattningstillstånd. Mycket oroväckande är att sedan 2001 har sömnbesvär ökat markant 

(Primärvården Halland, 2006 :9).  

 

2.3.3 Barns matvanor och kost 

 

Mat och föda är en central del av våra liv, dels som nödvändighet för att vi ska leva men också 

som en källa till mötesplatser och glädje. Vad vi äter spelar en stor roll för vår hälsa, både för 

barn och för vuxna.  

 

Under en livstid äter vi i genomsnitt 40-50 ton mat. Det är självklart att det har betydelse vad dessa 40-

50 ton bes tår av. (Rydqvist & Winroth, 2004, s . 112) 

 

Eftersom barn och ungdomar spenderar en stor del av sin tillvaro i skolan, har skolan en stor 

möjlighet att påverka barn- och ungdomars matvanor. Naturligtvis har hem och familj det 

grundläggande ansvaret för barnets matvanor, men eftersom barnet spenderar stor tid av sin 

uppväxt i skolans miljö inverkar även skolans personal på barnets matvanor. Barn har en förmåga 
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att ta efter vuxnas vanor och beteenden. Goda och näringsriktiga måltider som barn och vuxna 

äter tillsammans ger personalen möjlighet att förmedla en positiv attityd till mat och måltider, så 

kallade pedagogiska måltider. Lärare kan även främja goda matvanor genom att exempelvis 

undervisa om betydelsen av att äta lunch och bra mellanmål, uppmuntra att ta med frukt till 

skolan samt tala med föräldrar på föräldrasamtalen om bra matvanor (Livsmedelsverket, 2007). 

 

Sedan 1963 har det utarbetats näringsrekommendationer i Sverige. Dessa syftar till att ge 

underlag för planering av kost och måltider, som på gruppnivå tillgodoser människors primära 

fysiologiska behov av näring för tillväxt samt funktion. Dessa näringsrekommendationer ska 

finnas till hands för att ge förutsättningar för en generellt god hälsa (Lindeberg, 2007). 

  

Under det senaste århundradet har en epidemisk spridning av övervikt kommit att bli en 

västerländsk livsstil. Vilka förändringar i livsstilen som spelat störst roll kan inte bedömas, dock 

har kostens betydelse ofta underskattats, menar Lindeberg (2007) vidare.  

 

Det finns också stora skillnader i övervikt och fetma i olika socioekonomiska grupper. Övervikt 

är mer utbredd bland människor med sämre ekonomiska förutsättningar, än vad som är fallet 

bland folkgrupper med goda ekonomiska förutsättningar. I en studie genomförd i Stockholm år 

2003 framkom att 30 procent av tioåriga barn, som bor i resurssvaga områden, bär på övervikt. 

Motsvarande siffra hos tioåriga barn, boende i välbärgade områden, var 5 procent 

(Barnombudsmannen, 1998). Här har skolmatsalen, tillsammans med andra storkök, en vik tig 

uppgift i att dels förhindra akuta bristsymtom på näring samt att förhindra kostrelaterade 

folksjukdomar (Lindeberg, 2007).    
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3 Metod 

 

3.1 Val av metod 

 
Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer i vår studie. En kvalitativ metod ger enligt 

Johansson & Svedner (2001) möjlighet till att förstå hur de intervjuade förhåller sig till ett visst 

ämne. Syftet med en kvalitativ metod är att erhålla innehållsrik information kring 

frågeställningen. Informationen har insamlats genom intervjuer med sex personer. Det innebär att 

vi har träffat varje intervjuperson och genomfört intervjun utifrån en intervjuguide (bilaga 1). Till 

att börja med har vi klargjort syftet med intervjun samt hur viktigt den intervjuades bidrag är. I 

den här studien har vi valt vilka individer som skall intervjuas, då vi har ansett att de besitter 

speciell kompetens för vårt ämne (Patel och Davidson, 2003). I samband med intervjuerna har vi 

klargjort för de intervjuade på vilket sätt insamlad data kommer att användas samt på vilket sätt 

vi kommer att redovisa deras utsagor i rapporten. Då vi har ställt likalydande frågor i exakt 

samma ordning till varje person har vi enligt Patel & Davidson en helt standardiserad intervju. 

När det gäller strukturering har vi valt en ostrukturerad intervju, vilket innebär att frågorna som 

vi ställt har givit utrymme för de intervjuade att svara med egna ord (Patel & Davidsson).  

 

Intervjuerna har ägt rum på en naturlig plats som den intervjuade är välbekant med, närmare sagt 

på den intervjuades arbetsplats. Vi har valt att göra intervjuerna på dessa platser för att den miljö 

där intervjun försiggår påverkar innehållet i intervjun (den s.k. kontexteffekten), (Jacobsen, 2002, 

s.164). 

 

 

3.2 Urval 

  

I rapporten utgår vi från två grundskolor i västra Sverige. En av skolorna är delaktig i 

utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola. Den andra skolan är inte delaktig i detta 

utvecklingsarbete. Anledningen till valet av den skola som inte ingår i utvecklingsarbetet är att vi 
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har goda kontakter med personal på skolan. Detta har varit arbetet till gagn då den goda 

kontakten skapar en tillförlitlighet till vår studie. Den andra skolan i studien blev vi hänvisade till 

av hälsopedagogen, då hon har god inblick i skolans verksamhet.  

 

Vi har i vårt arbete valt ut sex personer som vi anser har en viktig roll i arbetet kring hälsa. För att 

få samma utgångspunkt på båda skolorna har vi valt att intervjua motsvarande personer på 

respektive skola. Intervjuerna har skett med tre personer på respektive skola. Dessa personer är 

rektorn på skolan, en lärare inom idrott och hälsa samt skolsköterskan. Motivet till att vi valt 

rektorn som en av intervjupersonerna är för att denna har det övergripande ansvaret för all form 

av verksamhet på skolan. Anledningen till att vi valde idrottsläraren som intervjuperson är för att 

vi tror att den som undervisar i detta ämne oftast får ta ett större ansvar kring hälsoarbetet på 

skolan. Idrott och hälsa ämnet är dessutom ett ämne där läraren kan få inblick i elevernas fysiska 

status. Vi har valt skolsköterskan dels för att hon har en viktig roll i skolans verksamhet när det 

gäller hälsoarbetet, dels för att hon besitter en gedigen kompetens inom hälsa. Totalt har vi 

intervjuat åtta personer till rapporten, varav sex stycken används till vår empiriska undersökning. 

Gemensamt för dessa sex personer är att de arbe tar på en kommunal grundskola.  

 

3.2.1 Bortfall 

 

I vårt arbete har vi varit helt tydliga med arbetets syfte till vårt urval. Detta har troligtvis varit en 

bibringande orsak till att ingen av informatörerna har velat avböja. Detta innebär således att vi 

inte har något bortfall i vår undersökning.  

 

 

3.3 Material 

Intervjuguiden berör frågor kring hälsoarbetets organisation. Första frågan tar upp synen på 

begreppet hälsa. Syftet med frågan är att erhålla hälsobegreppets innebörd från vardera skola.  

Därefter redogör vi för hur organisationen kring hälsoarbetet på skolan fungerar i dagsläget. 

Dessa frågor utgör tyngdpunkten i vårt arbete och därmed merparten av frågeställningarna. Våra 

tidigare erfarenheter förtäljer att denna organisation ofta utgörs av ett fåtal lärare, vilka oftast är 
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idrottslärarna. Avslutningsvis besvarar vi några frågor på förbättringar och framtidsvisioner 

gällande hälsoarbetet. Intentionen med dessa frågor är att hos informatörerna flytta fokus framåt i 

tiden och få ta del av deras framtidsvisioner kring hälsoarbetet i skolan. Detta kan vara 

betydelsefullt då personalens vision och engagemang kan vara en viktig faktor för en fortsatt 

satsning i hälsoarbeten på skolor. Vi har tillägnat skolsköterskan ett par extra frågor, då vi finner 

det intressant att få en djupare inblick i förändringen av barnens livsstil. I denna intervjuguide 

utelämnas frågor berörande elevers och personals välmående.  

 

 

3.4 Procedur 

 
Inför studien har vi utfört en pilotintervju, till syfte att kontrollera om våra frågor uppfattas på ett 

tillfredställande sätt. Denna genomfördes med en idrottslärare på en oberoende skola, vilken inte 

deltar i utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola. Då frågorna uppfattades och besvarades på ett 

önskvärt sätt har vi inte behövt göra några justeringar i frågeställningarna.  

 

Inför vårt arbete hade vi kunskap, dock begränsad, om utvecklingssamarbetet Hälsofrämjande 

skola. För att få inblick i arbetet  tog vi kontakt med huvudansvarig för verksamheten i ett län i 

västra Sverige. Detta var väldigt betydelsefullt för vår rapport då vi erhöll viktig information 

kring detta ämne, eftersom litteraturen kring utvecklingsarbetet är väldigt begränsat. Därefter 

blev vi hänvisade till en hälsopedagog som är ansvarig för utvecklingsarbetet i en kommun i 

västra Sverige. Anledningen till att vi blev hänvisade till denna kommun är för att 

utvecklingsarbetet har pågått längst tid där. Detta har medfört att man har kommit längre i denna 

kommun jämfört med övriga kommuner i samma län.  Nästa steg i studien var 

intervjugenomföranden på en grundskola som inte deltar i utvecklingssamarbetet hälsofrämjande 

skola i det valda länet. Detta följdes av undersökningar på en skola som är delaktig i detta 

utvecklingssamarbete. Efter insamlandena av den empiriska informationen sammanställdes 

resultatet inom respektive skola. Avslutningsvis har det gjordes en resultatsammanställning av de 

båda skolornas resultat.  
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3.5 Databearbetning 

 
Under samtliga intervjuer har vi använt oss utav en diktafon då vi har spelat in intervjuerna. 

Fördelen med detta är enligt Jacobsen (2006) att man kan upprätthålla en mer naturlig 

samtalskontakt med den intervjuade. Samtidigt underlättar det på så sätt att man inte behöver 

stressa för att hinna skriva ned allting den intervjuade säger. Ytterligare en fördel med diktafon är 

att undersökarens omedvetna perception av informationen kringgås. Under hela intervjun har vi 

fört anteckningar ifall man skulle råka ut för något så som tekniska problem.  

 

Bearbetningen av intervjuerna har skett på så sätt att vi i ett första skede har transkriberat de 

bandade intervjuerna. Vid analys av intervjuerna har alla utlåtanden skrivits just så som de 

uttalats, vilket kan åsamka språkliga brister som vi ber läsaren ha överseende med.  

 

De transkriberade intervjuerna har först lästs i sin helhet, för att därefter ta ut väsentliga delar för 

resultatet. För att strukturera resultatet har informationen sammanställts under olika områden, 

vilka utgått från frågeguiden. Utifrån denna information har vi valt att sammanställa skolorna var 

för sig, för att på så sätt förtydliga varje skolas hälsofrämjande arbete. Skolornas sätt att bedriva 

hälsofrämjande arbete på jämförs och argumenteras i diskussionen.  

 

 

3.6 Etiska aspekter 

 

Målgruppen i vår studie var personal på två grundskolor i västra Sverige. Vi har i våra intervjuer 

delgivit informatörerna om vårt syfte med arbetet. Samtliga har blivit underrättade om att all 

information kring dem behandlas konfidentiellt, vilket innebär att vi vet vem vi har fått svar från 

men att det är bara vi som har tillgång till de uppgifterna (Patel & Davidson, 2003).  Därmed har 

vi försäkrat våra deltagare om att deras anonymitet kommer att skyddas. Samtliga har delgivit sitt 

samtycke till användandet av en diktafon vid intervjuerna, då vi har talat om att ingen 

utomstående kommer att lyssna på dessa. Allt bandat material förstörs efter bearbetningen. Vi har 
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i vår bearbetning av informationen tagit hänsyn till eventuell information som kan kännas 

obehaglig att framställa för de intervjuade (Johansson & Svedner, 2001). 
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4 Resultatredovisning 

 

Här redovisas resultaten av intervjuundersökningen. I resultatredovisningen utgår vi från 

frågeguiden (se bilaga 1) där varje skola presenteras för sig. Vi har valt att väga samman ett par 

frågor, då dessa berör samma område. Resultatet presenteras i löpande text under 9 avsnitt. För 

att poängtera och styrka resultatet har citat från de intervjuade använts i texten. Efter varje avsnitt 

följer en kort sammanfattning, då de ger läsaren bättre möjlighet att förstå resonemanget.  

 

 

4.1 Hälsofrämjande arbete på en kommunal grundskola 

 

Intervjun genomfördes på en grundskola i västra Sverige, där vi intervjuade en rektor, en 

skolsköterska samt en idrottslärare vilka är verksamma på skolan. I vår redovisning kommer  

intervjupersonerna  att benämnas R – rektorn, S – skolsköterska och I – idrottsläraren. 

 

4.1.1 Hälsobegreppet 

 

För samtliga parter innebär hälsa att man mår fysiskt, psykiskt och socialt väl.  

 

Det är att man kan gå till jobbet och känna glädje och att man mår bra... … att man mår bra när man 

går hem också. Det är viktigt att man mår bra både fysiskt och psykiskt (R). 

 

Vidare berättar rektorn att det är viktigt att arbetet känns meningsfullt och begripligt. Även 

skolsköterskan är inne på samma tankar då hon tar upp begreppet KASAM.  

 

Bra för god hälsa är att ha känsla av sammanhang KASAM, men också elevinflytandet. Eleverna skall 

känna att de kan påverka sitt skolarbete samt att de blir sedda och bejakade på skolan (S). 

 

Denna skola har en bred syn på hälsa, där de fysiska, psykiska och sociala faktorerna anses vara 

en viktig förutsättning för välmående. De intervjuade personerna pratar mycket om hälsan sett ur 
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elevens perspektiv, där vikten av meningsfullhet, begriplighet och delaktighet betonas. Detta i sin 

tur skapar en högre känsla av sammanhang, vilket skolan känner till är grunden för en god hälsa. 

Högre grad av sammanhang ger högre grad av hälsa.  

 

4.1.2 Hälsoarbetet i skolan – utseende och organisation 

 

Hälsoarbetet på skolan utgörs av den ordinarie idrottsundervisningen som för tillfället bedrivs två 

gånger i veckan per klass, vilket idrottsläraren anser är alldeles för lite.  

 

Eleverna borde ha mer idrottsundervisning då den fysiska aktiviteten positivt påverkar den övriga 

skolgången samt elevernas hälsa. (I) 

 

Utöver detta har skolan många friluftsdagar, närmare sagt 6-8 dagar under ett läsår, där hela 

personalen är involverad. Skolan försöker även stimulera till fysisk aktivitet med olika 

rastaktiviteter, vilka idrottslärarna anordnar. Eleverna har även möjlighet att välja extra idrott 

under ”elevens val”, är det dock endast de idrottsintresserade som gör detta val.  Genom Skol IF 

(skolidrottsföreningen), genomförs olika insatser för att locka eleverna till fysisk aktivitet. 

Pådrivarna inom Skol IF är idrottslärarna och eleverna.  

 

Om man ser till den psykiska och sociala delen så tillämpas exempelvis på skolan nolltolerans 

mot trakasserier. När saker och ting kring detta sker så skall det åtgärdas omedelbart.  

 

Till vår hjälp har vi en grupp lärare som representerar anti mobbning gruppen. Detta är någonting som 

genomsyrar hela skolans verksamhet. … skolan strävar efter ett tillåtande klimat där var och en får 

vara den man är. Eleverna skall känna sig trygga på skolan samt har respekt för varandra… … Om alla 

elever känner sig trygga och mår bra psykiskt så fungerar de även väldigt bra socialt sett. (I) 

 

Idrottsläraren är helt nöjd med det hälsofrämjande arbetet på skolan. Däremot kan han tycka att 

det är för många elever på skolan för tillfället, vilket gör att det känns trångt och man påverkas av 

onödig stress. För skolsköterskan innebär detta att hon inte hinner träffa eleverna så mycket som 

hon skulle behöva. Detta menar hon är någonting som måste bli bättre framöver. ”Skolan strävar 
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efter att få en skolhälsovård där skolsköterskan inte har för många elever .” 

 

Skolhälsovårdens arbete organiseras utifrån ett basprogram som är utarbetat speciellt för denna, 

där bland annat hälsobesök ingår. Hälsobesöket är ett besök där man kollar längd, vikt, pratar 

med föräldrarna och eleven och därefter gör en bedömning.  

 

Enligt rektorn så sköter idrottslärarna det mesta av hälsoarbetet på skolan och till deras hjälp 

finns hemkunskapslärarna. ”Min vision är att möta, lära och utvecklas, vilket också har med 

hälsa att göra”. Innerbörden är alltså att all persona l på skolan måste ta med sig hälsoarbetet i 

undervisningen, eftersom det enligt rektorn är omöjligt att bedriva undervisning om en elev inte 

mår bra. Detta är något som skolan hoppas kunna utveckla och bli bättre på.  

 

Utifrån intervjuerna kommer det fram att skolan har ett aktivt arbete gällande elevers fysiska 

hälsa, där ett brett spektra av aktiviteter erbjuds under skoltiden. Skolan vill värna om den 

psykiska och sociala hälsan geno m införandet av noll tolerans mot trakasserier, vilket anses vara 

hälsofrämjande. När någonting kring detta händer eller när någonting behöver åtgärdas vänder sig 

eleverna till anti mobbning gruppen. Det hälsofrämjande arbetet upplevs tillfredsställande, 

däremot känner personalen onödig stress på grund av för många elever på skolan. Detta påverkar 

även skolhälsovårdens arbete negativt.  

 

4.1.3 Skolans samarbete med olika aktörer från samhället 

 

Samtliga parter är överens om att det finns ett brett samarbete på skolan med olika aktörer under  

elevens val, och ibland även under övriga lektioner. Exempelvis har man haft danspedagoger på 

skolan som lärt eleverna dansa. Handslaget, som är ett projekt regeringen satsat på för att 

förbättra samarbetet mellan skola och idrottsrörelser, har skolan jobbat aktivt med. Samarbetet 

har framförallt skett under idrott och hälsa, men även i samband med andra ämnen samt efter 

skoltid. Idrottsläraren berättar att man inom idrotten på alla sätt försöker se till att eleverna får 

testa så många aktiviteter som möjligt, för att senare förhoppningsvis hitta någon aktivitet som de  

trivs med och kan fortsätta utöva. Vidare finns samarbetsprojektet PLI (Projekt lokal 
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idrottsutveckling) med Halmstads frigymnaster. Genom detta har man kunnat skicka duktiga och 

intresserade elever till egen träning, där de fått en möjlighet att vidareutvecklas.  

 

Vi ser möjligheter. Hittar vi en möjlighet, det vill säga samarbetspartner så försöker vi göra någonting 

positivt av det. Eleverna får chans att pröva på hos aktörer och komma i kontakt med olika föreningar. 

(I) 

   

Handslaget har en stor förankring i skolans idrottsundervisning, därmed får eleverna ett brett 

utbud av idrottsaktiviteter. Skolan bedriver ett samarbetsprojekt, PLI, vilket ger elever tillfälle att 

prova på och utvecklas inom gymnastik. Skolan visar tydligt att man vill bedriva samarbete med 

olika föreningar inom kommunen för att på så sätt se till att eleverna kommer i kontakt med 

många idrottsformer.  

 

4.1.4 Sambandet mellan inlärning och hälsa  

 

Alla intervjuade personer är överens om att eleverna genom fysisk aktivitet fungerar bättre i 

skolan. Detta är någonting, enligt idrottsläraren, som framkommit genom forskning och som hela 

personalen på skolan tror på. Idrottsläraren menar man därför försöker arbeta tillsammans för att 

se till att eleverna får så mycket som möjligt av fysisk aktivitet på skolan. Det är viktigt med 

regelbunden aktivitet som gör att eleverna får röra på sig och hålla igång samt komma ifrån det 

stillasittande arbetet.  

 

Jag är fullständigt övertygad om, både genom egen erfarenhet och genom läsning av 

forskningsrapporter, att sambandet mellan inlärning och hälsa påverkas positivt vid bättre hälsa. Det 

innebär att man fysiskt, psykiskt och socialt mår bra. Det måste vara en helhet där… … Jag måste vara 

en sund själ i en sund kropp (I). 

 

Genom att må bra är man enligt idrottsläraren mer alert, mår bättre, orkar utföra mer arbete. 

Dessutom har man byggt upp en reservkapacitet som är ett måste för en stark och frisk kropp. 

Skolsköterskan instämmer att det finns ett mycket nära samband mellan inlärning och hälsa.  

 



31 

Mår eleverna inte bra då tänker de på någonting hela tiden, vilket i sin tur leder till att eleven inte är 

mottaglig för ny kunskap, har svårt för att koncentrera sig och utvecklas. … Det finns flera faktorer 

som påverkar hur en elev mår. Man måste ha sovit tillräckligt, ätit en bra frukost, trivseln, att man har 

kamrater, blir sedd, hörd och bejakad av andra. Är hemförhållanden svåra så tar eleven det med sig till 

skolan, vilket påverkar skolarbetet och elevens utveckling avsevärt. (S) 

 

De intervjuade är överens om att hälsa utgör grunden för inlärning. Samtliga anser att fysisk 

aktivitet gör att eleverna fungerar bättre i skolan. Vidare säger idrottsläraren att man försöker 

arbeta tillsammans för att erbjuda mer fysisk aktivitet under skoltid. Skolsköterskan lyfter även 

fram psykiska och sociala faktorer som orsak till att elever inte mår bra. Det kan vara faktorer 

från hemförhållandena som hämmar elevens skolutveckling. 

 

4.1.5 Skolans hälsoförebyggande arbete 

 

På skolan försöker man arbeta mycket med att göra eleverna delaktiga och på så sätt öka deras 

självförtroende. Här menar skolsköterskan att det framförallt är mentorn som spelar en viktig roll 

för delaktigheten, genom att ha en bra kontakt med samtliga elever i klassen. Eleverna skall 

känna sig sedda och viktiga. Skolan arbetar även hälsofrämjande genom att från skolhälsovårdens 

sida arbeta med förebyggande hälsa. Återigen är känslan av sammanhang viktig, att eleverna 

känner att de kan påverka tillvaron i skolan. Anti mobbning gruppen är hälsoförebyggande. Här 

kommer även elevhälsoteamet in i bilden.  

 

Perioden mellan sportlovet och påsklovet använde skolan extra mycket tid till hälsa under flera så 

kallade temaveckor. Under en fyra veckors period arbetade man med kost, beteende, respekt och 

så vidare. Första veckan kallades för ”frukostvecka”, där eleverna och personalen under en vecka 

erbjöds kostnadsfri frukost på skolan. Veckan därpå kallades för ”vett och etikett”, då man tog 

upp vad ett trevligt socialt beteende innebär. Rektorn på skolan menar att även det är hälsa, att 

man hälsar på varandra och ser varandra, framförallt för att de elever som inte hörs så mycket 

annars också uppmärksammas. Tredje veckan var det fruktvecka då frukt kostnadsfritt delades ut 

till samtliga på skolan. Under en vecka fick personalen ta med sig kaffe och sitta ute bland 

eleverna, prata och umgås med dem. Initiativtagare till dessa temaveckor och genomförare av 
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desamma var Skol IF. Möjlighet finns för samtliga intressegrupper på skolan att genomföra olika 

typer av hälsofrämjande insatser. Oftast är det Skol IF som är drivkraften till hälsofrämjande 

åtgärder. Skolsköterskan anser att det är viktigt att veckorna återkommer, eftersom de starkt 

bidrar till att eleverna anammar nya influenser som ger en bättre livsstil och därmed också ett 

rikare liv. Tidigare har man haft olika punktinsatser, exempelvis en dag om etik. Detta menar hon 

är för kort period för eleverna att tillgodogöra sig idéen med temadage n och därmed lätt glöms 

bort av eleverna. Det medför också att en utvärdering blir ganska tunn och resultatfattig. Det är 

bättre när ett tema har längre varaktighet, då syftet med temat också oftare planterar sig mer hos 

eleverna.  

 

Elevernas delaktighet utgör en viktig roll, genom att de kan påverka sin tillvaro på skolan. Detta i 

sin tur ökar elevernas känsla av sammanhang. Personalen anser att anti mobbning gruppen och 

elevhälsoteamet fungerar hälsoförebyggande. De intervjuade tar även upp temaveckor som 

hälsoförebyggande insatser, vilka Skol IF ansvarar för. Skolsköterskan framhåller dessa veckor 

som mycket viktiga och givande.  

 

4.1.6 Resurser på skolan gällande barnens hälsa och dess utveckling 

 

De främsta resurserna för barnens hälsa på skolan är skolsköterskan, kuratorn, elevhälsoteamet, 

anti mobbningsgruppen, skolidrottsföreningen samt kompisgruppen. Idrottsläraren beskriver 

antimobbning gruppen som en reaktionsgrupp som agerar när det väl händer olika saker. 

Kompisgruppen är förebyggande genom att alltid finnas till hands för samtliga elever på skolan. 

Skolan har även en dramapedagog som i samarbete med musikläraren gör ett fantastiskt arbete 

med eleverna ur ett socialt och psykiskt perspektiv, då eleverna jobbar med olika pjäser. Skolan 

har också kontakt med hälsopedagoger, som är på besök någon gång under terminens gång. All 

personal har möjlighet att delta i olika utbildningar, exempelvis hur man leder pausgymnastik och 

avslappningsövningar. Hälsopedagogerna har också gått ut med ett erbjudande om 

motionsgymnastik för personalen. En annan resurs som skolsköterskan tar upp är alla anställda 

som arbetar på skolan med barnen och med deras utveckling. Flera av dessa  är specialutbildade 

inom olika områden, vilket medför att skolan har tillgång till en bred expertis. Skolvärdinnan är 
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ett utmärkt exempel och hon sköter all kontakt med eleverna. Hon är också en sådan person som 

eleverna möter varje morgon då de anländer till skolan. Det är en trygghet för eleverna att det 

alltid finns en person som de känner och som frågar hur de mår med mera.  

 

Enligt rektorn borde fler vuxna oftare vistas ute på rasterna. Hon tycker att det är alldeles för få 

som är ute bland eleverna. Visserligen har all personal på skolan schemalagd tid som rastvakt, 

men det skulle vara ännu bättre om personalen frivilligt ville engagera sig mer i detta.  

 

På skolan finns många resurser, framförallt den mänskliga resursen i form av personal och 

intressegrupper. Särskilt framhävs skolvärdinnan som utgör en trygghet för eleverna, då hon har 

en nära kontakt med eleverna. Förutom skolans personal finns även hälsopedagoger som i sin tur 

utgör en resurs för både elever och personal på skolan. Ytterligare en tillgång i det 

hälsofrämjande arbetet på skolan är att personal erbjuds olika utbildningar och 

motionsgymnastik.  

 

4.1.7 Framtidsvisioner gällande hälsoarbetet på skolan 

 

Framtidsvisionerna är att fortsätta arbeta som hittills, men även att utveckla det som går att 

utveckla, säger idrottsläraren. Inom idrottsämnet kommer man att jobba mer teoretiskt. Där  

kommer man att ta upp olika saker såsom allt från träningslära till kost och nutrition etc. 

Framtidsvisionen för skolsköterskan är att inom hälsovården få mer tid för eleverna. Hon hoppas 

även på att det skall finnas utrymme för henne då hon kan arbeta hälsofrämjande, kanske i 

lektionsform eller arbeta med eleverna i grupp.  

 

En annan faktor som också spelar roll för välbefinnandet på skolan är arbetsmiljön och den 

estetiska miljön. Rektorn berättar att skolan kommer att renoveras så småningom. Då hoppas hon 

att arbetsmiljön på skolan kommer att bli ännu bättre för alla inom skolan. 

 

Det bästa vore egentligen om man rev ner hela skolan och byggde en ny. Det hade varit roligt… (R) 

 

Enligt rektorn så har skolan i dagsläget ingen positiv miljö, där personalen och eleverna lätt kan 
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umgås. Större delen av personalen sitter på lärarrummet, emedan eleverna befinner sig ute i 

korridorerna. I framtiden önskar rektorn att hon har fler specialpedagoger knutna till skolan eller 

en högre tjänst än den som idag är på 50 procent. Hon menar att det är viktigt att årskurs sex får 

mycket stöd och hjälp vid övergångsperioden. Specialpedagogerna ingår i elevernas skolgång 

ända från början, vilket utgör en trygghet för dessa elever.  

 

Sammanfattningsvis är skolans framtidsvision att behandla mer teori i idrott och hälsa, ge 

skolhälsovården mer tid för hälsofrämjande arbete, förbättra arbetsmiljön och den estetiska 

miljön samt knyta fler specialpedagoger till skolan.  

 

4.1.8 Skolsköterskans disponering av tiden vid hälsoarbetet 

 

Skolsköterskan arbetar hela tiden med det som är mest akut. Arbetsledarna är medvetna om att 

det inte finns tid för något annat.  

 

Jag försöker disponera tiden genom att använda den rätt, det vill säga till dem som behöver mig som 

mest .(S) 

 

Tre gånger är det lagstadgat hälsobesök under hela skoltiden, det vill säga från förskolan upp till 

årskurs 9. Utöver detta träffar skolsköterskan eleverna vid små kontroller eller vid andra tillfällen 

som exempel då eleverna söker upp henne.  

 

Skolsköterskan hinner nuförtiden endast med de lagstadgade hälsobesöken, då tiden inte finns till 

annat. Det kan bli några träffar extra vid mindre kontroller, eller då eleverna söker upp henne.  

 

4.1.9 Barnens livsstil och hälsa i dagsläget 

 

Enligt skolsköterskan har barnens livsstil förändrats i takt med samhällets förändring. Många 

tycker att skolmaten är dålig, vilket leder till att många elever inte äter regelbundet, vilket i sin tur 

påverkar deras hälsa. Det är även viktigt med sömnen, vilket skolsköterskan anser att många barn 
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slarvar med, då de sover för lite. Eleverna ägnar mycket tid framför datorerna  där de chattar och 

spelar spel samt har i övrigt osunda vanor. Hon försöker påpeka detta för barnen under 

hälsobesöken, men hon känner att det skulle behöva ges mer tid åt det.  

 

Om man tittar på hur många barn som är överviktiga på skolan så är det enligt skolsköterskan inte 

många på den här skolan. Detta menar hon beror på det upptagningsområde skolan har.  

 

Övervikt överrepresenteras i de områden där föräldrarna har låg utbildning och tvärtom. I områden där 

föräldrarna är högutbildade är det ovanligt med övervikt (S).  

 

Barn rör sig alldeles för lite, vilket gör att det snart blir en välfärdsjukdom som kommer att kosta 

samhället mycket tid och pengar. Kunskapen om vad som är en bra livsstil finns, problemet är att 

den kunskapen inte tillämpas, menar skolsköterskan.   

 

Människan är av komplicerad natur, då vi lätt för oss själva bakom ljuset. Man vet hur man skall göra, 

ändå så gör man inte så .(S) 

 

Skolsköterskan berättar vidare hur viktigt det är att föräldrarna är engagerade i barnens livsstil, då 

det är de som skall uppfostra sina barn om vad som är sunt och bra. Självklart har skolan också 

en betydelsefull roll i detta.  

 

Det är svårt att ändra vanor om inte det är grundat hos föräldrarna, så tänker jag. Det går ju, men det 

tar längre tid… då får ju samhället, skolan och föräldrarna samarbete för att det skall bli en förändring 

till stånd.(S) 

 

Samhällets utveckling har medfört en förändring av barnens livsstil. Eleverna på skolan äter 

oftast oregelbundet, sover för lite samt ägnar för mycket tid åt datorer och tv. Detta är någonting 

som man försöker förändra på skolan via hälsobesöken. Skolsköterskan anser att skolan har en 

viktig roll i elevers hälsa framförallt genom att motverka sociala skillnader. Lika viktigt, 

poängterar skolsköterskan, är föräldrarnas engagemang i barnens livsstil.  
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4.2 Hälsofrämjande arbete på en kommunal Hälsofrämjande skola 

 

4.2.1 Hälsobegreppet 

 

Personalen på skolan har en bred syn på vad ordet hälsa innebär. Samtliga intervjuade uppfattade 

ordet hälsa som både ur ett inre och yttre perspektiv, ”… där kropp och själ i samklang med 

varandra”(R).  Med detta menas att man har ett bra självförtroende, är nöjd med sitt utseende, 

har vänner som uppskattar en, har det tryggt hemma samt mår bra inombords.  

 

Skolsköterskan har en helhetssyn på hälsobegreppet, där det ena inte utesluter det andra. 

 

Man kan vara frisk och ändå känna sig ohälsosam och sjuk och ändå känna sig hälsosam. Och livsstil 

tycker jag också. Ja... alltså det är ju känslan det beror på och hur man har det. (S) 

  

Idrottsläraren är av den åsikten att om eleverna rör på sig och äter rätt så bidr ar det till att de mår 

bättre.  

 

… att man har bra självkänsla, bra självbild, men framförallt alltså att man mår bra... att man skall röra 

sig, att man ska äta bra så mår man bra så rör man på sig och äter bra också. (I) 

 

De intervjuade definierar hälsa ur ett brett perspektiv, där samtliga betonar vikten av inre och 

yttre hälsa. Känslan av välmående utgör en viktig faktor för den totala hälsan, menar de 

intervjuade. Exempelvis uttrycker en av de intervjuade detta när denna menar att man kan vara 

sjuk men ändå känna sig hälsosam. Ytterligare en faktor som nämns är vikten av att röra på sig 

samt äta hälsosam kost. 

 

4.2.2 Hälsoarbetet i skolan – utseende och organisation 

 

Rektorn berättar att skolan har valt att arbeta efter en hälsofrämjande profil som 

Folkhälsoenheten erbjuder. Detta är ett väldigt konkret program och är lätt att följa. Skolan har 
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arbetat efter programmet i två och et t halvt år och rektorn är nöjd med det arbete som skolan 

åstadkommit hittills. Rektorn känner att skolan har lyckats med att utveckla ett hälsotänkande, 

där personalen inte behöver påminna eleverna om vad hälsa är utan det finns inpräntat hos dem.  

 

Ett exempel är att vi ska ha ett öppet hus med melodifestival där de som vinner ska få ett pris. Vi låter 

på skolan alltid eleverna ha första bollen i alla diskussioner och då säger eleverna; Vad ska vi ha som 

pris? Och då är det några små som säger då godis och då säger några äldre elever, utan att det är några 

vuxna som är med i samtalet; ”Ah, fast det är ju inte så bra, vi är ju sån hälsofrämjande skola så det ska 

vi väl inte ha”. Nej, det skulle vi ju inte ha. Och då så säger en yngre elev igen; ”Ah, men bara en liten 

tablettask, kan man inte få det? Kan inte det vara bra?”. Och sen så blir det istället att vi ska ha 

blommor …(R) 

 

Grundläggande för utvecklingsarbetet är att det stöd som skolan får från Folkhälsoenheten 

fungerar. En gång per termin anordnar Folkhälsoenheten en inspirationsdag, där samtliga skolor 

som deltar i utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola är med. Syftet med denna dag är att 

skolorna får tillfälle att visa upp delar av sitt hälsoarbete som de vill inspirera andra skolor med. 

Skolorna få r också chansen att föra fram sina synpunkter under denna dag.  

 

En sak som rektorn särskilt lyfter fram i samtalet är att all persona l vari kökspersonalen också 

ingår har tagit till sig av idéerna.  

 

Alltså, det som fungerar bra här det är ju att vi har fått med oss köket, med fantastiska sallader varenda 

dag, att vi har fått med oss all personal, det är ju det som är bra.  

 

 

Rektorn vill gärna involvera all personalen så att de tillsammans utarbetar hälsoarbetet på skolan. 

Samarbetet mellan personalen och de olika teamen på skolan upplevs som en stor styrka för 

skolan och för utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola.  

 

… det finns en otrolig bro mellan elevhälsoteamet och lärarna. Det finns ett bemötande som är 

fantastiskt och man känner liksom att det man gör tillsammans, det tas på allvar... Vi skall hela tiden 

överbrygga vi skall jobba mellan varandra. Det tycker jag, det är en av dem skolorna som jag känner 

och upplever fungerar bra utifrån det här uppdraget vi har också. (S) 
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Hälsoarbetet som skolsköterskan bedriver på skolan är förebyggande hälsovård, som är 

lagstadgat från socialstyrelsen. Det innebär rutinhälsokontroller, där skolsköterskan följer 

elevernas utveckling. I arbetet ingår även hälsosamtal som hon får i uppdrag från lärare. Under 

hälsosamtalen går hon igenom allt som rör puberteten och dess utveckling samt kroppen och 

kroppsuppfattningen.  

 

Men ser jag att någon av de här lagstadgade behöver slussas över eller remitteras vidare, då gör jag det 

också. Det är hela tiden den förebyggande hälsovården som är kärnan. Vi är inte behandlande 

hälsovård. Vi ska upptäcka, inte behandla. (S) 

 

Hälsoarbetet på skolan bedrivs sedan två och ett halvt år tillbaka utifrån en hälsofrämjande profil.  

Hittills har skolan åstadkommit mycket genom att jobba på detta sätt. Eleverna och personalen på 

skolan har ett hälsotänk som kommer i uttryck vid all form av arbete på skolan. Under 

hälsoarbetet har skolan kontinuerligt stöd från Folkhälsoenheten, vilket gör att utvecklingsarbetet 

hittills har fungerat bra. En gång per termin bjuds skolor, som är delaktiga i utvecklingsarbetet, in 

till en inspirationsdag som ger möjlighet till utbyte av erfarenheter. All personal på skolan samt 

kökspersonalen har tagit till sig av idéerna, vilket är en styrka för hälsoarbetet. De intervjuade 

påpekar att det finns ett stort engagemang bland personalen på skolan samt ett bra samarbete där 

alla är delaktiga. Hälsovården som bedrivs i skolan sker i förebyggande syfte. Det finns ett 

välfungerande arbetet mellan hälsovården och lärarna, där skolsköterskan fått i uppdrag av lärare 

att genomföra hälsosamtal med en del elever.  

 

4.2.3 Skolans samarbete med olika aktörer från samhället 

 

Vid frågan om skolan har något samarbete med samhället kommer de intervjuade fram till olika 

exempel. Rektorn berättar att skolan har intressegrupper som de kallar för ”öar”. Öarna har olika 

uppgifter såsom våtmarken, skolans skog, den egna biodlingen samt komposteringen. Inom dessa 

öar sker samarbete med expertis utifrån som med jämna mellanrum besöker eleverna och hjälper 

till. Bland annat säljer skolan sin egen honung, med skolans etiketter på. I år sker en särskild 

satsning med handslaget när det gäller orientering.  
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Och sen förra året så hade vi Friskis och svettis här och då hade vi ute gympa på fredagar, hmm, det 

var rätt många gånger. Det var 10 gånger i alla fall, det var där någon gång efter påsklovet då när det 

börjar bli lite bättre väder. Och sen volleybollklubben brukar komma ut också. (I) 

 

På skolan bedrivs ett brett samarbete med samhället, framförallt via intressegrupperna och 

handslaget. Detta kommer både eleverna och personalen till gagn. Intressegrupperna är en 

verksamhet som året runt är aktiv på skolan, vilket medför ett kontinuerligt samarbete med 

berörda aktörer från samhället. Övrigt samarbete med handslaget sker med jämna mellanrum.  

 

4.2.4 Sambandet mellan inlärning och hälsa 

 

Att det finns ett samband mellan hälsa och inlärning är någonting som är självklart för de 

intervjuade på den här skolan.  

 

Ja det sambandet är så starkt för mig så det går nästan inte o dela på de två och göra någonting där mitt 

emellan. Alltså hur eleverna mår det är steg ett innan inlärning kommer. Vi jobbar jättemedvetet med 

relationer och det tycker jag är en viktig del... relationer först, inlärning sen (R). 

 

Detta bekräftar idrottsläraren då hon menar att elevernas välmående påverkar inlärningen. Vidare 

anser hon att den fysiska aktiviteten bidrar till att eleverna blir piggare och gladare samt har mer 

ork.   

 

Rektorn berättar att man inleder varje läsår med ett sexveckors tema i alla grupper. Temat 

behandlar skolans lag samt vilka regler det skall finnas på skolan. Detta innebär att reglerna 

omformas varje år. Vidare säger rektorn att eleverna under de här veckorna får läsa i 

styrdokument, titta i barnkonventionen där de skaffar sig en uppfattning om hur barn egentligen 

skall ha det. Tillsammans formar de tillvaron på skolan. Detta bidrar till en trevlig social miljö, 

där få incidenter inträffar.  
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Samtliga intervjuade är överens om att det finns ett starkt samband mellan inlärning och hälsa, 

där hälsa kommer i första hand. En viktig insats som skolan genomför varje nytt läsår är ett 

temaarbete i vilket hela skolans personal och alla elever är involverade. Målet för detta är att göra 

eleverna delaktiga i skapandet av skolans regler. Temaarbetet bidrar även till att eleverna får en 

uppfattning om hur barn egentligen skall ha det samt har en bättre relation till varandra. 

 

4.2.5 Skolans hälsoförebyggande arbete 

 

Framförallt arbetar skolan hälsoförebyggande genom att skolan är delaktig i utvecklingsarbetet 

Hälsofrämjande skola. Arbetet kännetecknas av att all personal och alla elever är delaktiga i 

formandet av det hälsofrämjande arbetet. Rektorn menar att elevernas åsikter är betydelsefulla 

vid olika beslut. ”Vi låter på skolan alltid eleverna ha första bollen i alla diskussioner…  ”. 

 

Skolsköterskan driver arbetet med elevhälsoteamet, där hon remitterar vidare de elever som 

befinner sig i riskzonen när det gäller hälsa. Hon har också många motiverande samtal med 

elever och deras föräldrar.  

 

... dels är det att upptäcka det i tid och upptäcka det genom hälsokontroller… … Det är så vi 

förebygger. Vi ska upptäcka det innan. (S) 

 

Idrottsläraren försöker arbeta hälsoförebyggande genom att ha många utelektioner i sin klass.  

Läraren har lektioner ute två gånger i veckan, men då med andra ämnen än idrott, detta oavsett 

väderförhållanden.  

 

... försöker plocka ut alla ämnena, vi försöker inte bara vara ute och ha rörelse och naturkunskap. Vi 

försöker få ut svenskan och matten och ha tema och försöker komma ut i alla ämnena helt enkelt så det 

inte bara blir naturkunskap och idrott.(I) 

 

En sak som samtliga intervjuade nämner som mycket positivt är att eleverna på skolan 

rutinmässigt promenerar en särskild runda varje dag innan maten. Idrottsläraren anser att rundan 
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är en bra insats för undervisningen, då eleverna får utlopp för sin energi på ett bra sätt.  

 

… de kommer in så jobbar de mycket bättre sen. … även om vi har matte eller svenska då behöver det 

inte bli så mycket spring och rörelse alltid. ... de blir lugnare sen när de kommer in .(I) 

 

Dessutom undervisar lärarna på skolan varje vecka i ”värdefullt”, vilket innebär arbete om etik 

och moral, olika värderingsövningar samt trygghetsövningar. Detta anser idrottsläraren ger 

eleverna ökad trygghet.  

 

På skolan försöker man ha flera friluftsdagar så att eleverna får vistas så mycket som möjligt ute i 

naturen.  

 

... vi är ute i ett område och så och sen försöker vi cykla till stranden, skogen och sånt där. Vi försöker 

göra lite såna utflykter så vi kommer ut härifrån. (I) 

 

Rektorn berättar att parallellt med arbetet kring elevernas hälsoutveckling har skolan även arbetat 

med personalen. Personalen har fått gå ”må bra” kurser, några har fått gå viktkurser och att sluta 

röka kurser. En timme i veckan har personalen haft poweryoga på arbetstid, då en kompetent 

person har kommit till skolan för att hålla i det.  

 

Så det finns ju en helhet hur vi har jobbat här. Man får ju inte personal till att börja brinna innan man 

har fått igång glöden... (R) 

 

Genom att skolan är med i utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola genomsyrar 

hälsoförebyggande arbete hela skolans verksamhet. Detta genom att skolan har utelektioner även 

i andra ämnen. Elevernas åsikter anses vara betydelsefulla, då de alltid får första ordet i alla 

diskussioner.  

 

Elevhälsoteamet är ett organ inom skolan som främjar det hälsoförebyggande arbetet genom att 

skolsköterskan hjälper de elever som befinner sig i riskzonen vidare. På skolan erbjuds eleverna 

daglig fysisk aktivitet genom den rutinmässiga promenaden. Det medför att eleverna upplevs 

lugnare i skolarbetet. Ytterligare en hälsoförebyggande insats är lektionen ”värdefullt”, vilken 
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bidrar till ökad trygghet hos elever och därmed på skolan. Hälsoförebyggande arbete ges även 

personalen, där de genomfört olika kurser.  

 

4.2.6 Resurser på skolan gällande barnens hälsa och dess utveckling 

 

Personalen är enligt rektorn en viktig resurs på skolan. Andra resurser som finns i periferin är 

kuratorn, skolsköterskan samt psykologer. Alla de sistnämnda resurserna  är väldigt minimerade i 

kommunen.  

 

Skolsköterskan kommer i princip bara när hon skall ge dem vaccin, kolla längden och vikten, alltså det 

finns ju ett statligt reglerat när man skall kolla upp ungarna. Det är i princip vad hon hinner i sin tjänst 

och det  beror inte på hon utan det beror på att så minimerat är det i vår kommun.(R)  

 

Miljön tycker de intervjuade  är en viktig resurs för hälsoarbetet på skolan. Utemiljön erbjuder ett 

varierande uteliv med promenadstigar och de olika odlingsområdena. Därutöver har de sitt eget 

skogsområde med ett träd från varje land i Europa. Även inomhusmiljön stimulerar till harmoni 

och välbefinnande. Vidare nämner skolsköterskan att även matsalsmiljön är anpassad för ljud 

bland annat. Det är åtskilligt som man arbetar med på skolan som är utomordentligt bra. Detta 

tack vare att alla är involverade både vaktmästaren och kökspersonalen.  

 

… vår skola är uppbyggd så att vi har väldigt fint naturområde. Vi har våtmarken, vi har ängen och 

bigruppen, vi har intressegrupper och så vilket gör att många av barnen kommer ut väldigt mycket (I).  

 

Intressegrupperna är schemalagda på torsdagar och på fredagsmorgnar. Det finns många grupper 

som är ute och då får eleverna själva välja vad de är intresserade av. Vissa elever jobbar mycket 

med våtmarken och då påpekar idrottsläraren att man är utomhus. Dessutom håller eleverna 

också på med att underhålla träden, klippa dem med mera.  

 

… att man hela tiden utgår från elevens eget ansvar, för att förebygga eventuell ohälsa. De har 

uteaktiviteter som är annorlunda än andra skolor har (S).  
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Hälsoresurserna som finns på skolan är framförallt utomhus och inomhusmiljön, då den bidrar till 

en aktiv livsstil. Ytterligare en hälsoresurs är de intressegrupper skolan har, som två gånger i 

veckan arbetar utomhus. Varje grupp gör olika saker och här har eleverna möjlighet att själva 

välja efter eget intresse. Personalen och elevhälsoteamet lyfts också fram som resurser för 

barnens hälsa och utveckling.  

 

4.2.7 Framtidsvisioner gällande hälsoarbetet på skolan 

 

Skolan har som vision att få med sig föräldrarna i samma tankebanor kring det hälsofrämjande 

arbetet. Rektorn menar att genom att få föräldrarna med sig skulle skolan göra någonting 

värdefullt för hela samhället. Nu hamnar mycket av problemen från hemförhållandena i skolans 

händer. Rektorn menar vidare att hade skolan lyckats med att få sina tankar till att nå ut till 

samhället, så skulle det bli mer kvalitetsarbete i skolan.  

Skolsköterskans framtidsvision är att få en utökad tjänst, framförallt för att kunna kämpa för barn 

som är överviktiga. Hon menar att problemet hos överviktiga barn inte endast ligger i deras 

övervikt. Detta anser skolsköterskan bara är ett symtom på att ett annat problem föreligger. De 

här barnen har otroliga sociala problem, vilka skolsköterska vill hjälpa dem med. Enligt henne 

måste allt hälsoarbete börja ifrån grunden, inte enbart fokusera på symtomen. Detta menar hon att 

många föräldrar med egna sociala problem har svårt att se.  

  

… Jag tror på det här processtänkandet att en människa... alla människor har potential... Om man ger 

henne en chans, om man lyfter upp henne så tror jag vem som helst… kan bli frisk. Det är en livslång 

process... (S). 

 

Idrottslärarens framtidsvision är att fortsätta arbeta med utvecklingsarbetet. Hon säger att man på 

skolan har pratat om att investera i skolgården, genom att göra olika rum för undervisning 

utomhus. Detta är någonting som finns i tankarna och personalen hoppas på att kunna starta upp 

det till nästa läsår.  

 

I framtiden tror idrottsläraren att det kommer att läggas in mer idrott på schemat. Nuförtiden 
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bedrivs idrottsundervisningen på skolan bara en gång i veckan. Vidare säger idrottsläraren att 

hälsoarbetet kommer att bli allt viktigare. 

 

Det ser man ju redan nu att vissa barn rör sig mindre. De som rör sig rör sig överdrivet mycket. Sen 

finns det ju de som bara sitter framför datorn och tv:n och så. Man märker ju jättestora skillnader, det 

kan ju bli tokigt åt båda hållen. Man skulle ju vilja ha det så där mitt emellan... ... alltså det blir ju tufft 

för barnen. Det blir ju jobbigare och jobbigare att vara liten och komma ut i det här stressade 

samhället. Så det är jätteviktigt med det hälsofrämjande arbetet (I). 

 

Skolan har som vision att försöka få med sig föräldrarna mer i tankebanorna kring hälsoarbetet. 

Det skulle minska andelen problem från hemförhållanden som i sin tur hamnar i skolan. Skolan 

skulle behöva nå ut med sitt budskap till samhället, istället för tvärt om som det är nu. 

Skolsköterskans framtidsvision är att få mer tid till att hjälpa överviktiga barn. Oftast befinner sig 

dessa barn i riskzonen vars föräldrar inte har förstått vikten av att etablera en hälsosam livsstil 

hos barnen i tidig åldrer. Idrottslärarens framtidsvision är att fortsätta arbeta inom det 

hälsofrämjande utvecklingsarbetet. Hon hoppas på att få se fler idrottstimmar i schemat framöver, 

eftersom hon anser att det hälsofrämjande arbetet är jätteviktigt.  

 

4.2.8 Skolsköterskans disponering av tiden till hälsoarbetet 

 

Skolsköterskan träffar eleverna en gång vartannat år, då hon gör hälsokontroller. Enligt lag måste 

hon dokumentera alla hälsokontroller, remiss instanser och hälsosamtal. Detta finner hon väldigt 

tidskrävande, vilket medför att hon inte har så mycket tid över till annat som också är viktigt. 

 

All min tid är hälsoarbete, det är det ju. Eleverna knackar ju hela tiden och söker mig. Ser de mig så är 

de uppenbart att de vill prata med mig... ja, de har ont i fingret eller magen eller vad det nu kan vara.  

Men jag har alltid planerade hälsosamtal och kontroll både tillsammans med föräldrarna och ensam 

med eleverna (S).  

 

Skolsköterskan tillsammans med resten av elevhälsoteamet får uppdrag från lärarna. Därefter 

bestämmer de inom teamet vems kompetens som är mest lämpligt för uppdraget.  
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Eftersom hälsokontrollerna är väldigt tidskrävande återstår det inte mycket tid till övrig 

elevkontakt för skolsköterskan.  På skolan finns ett samarbete mellan lärarna och elevhälsoteamet 

genom uppdragssystemet som finns mellan dessa parter.  

 

4.2.9 Barnens livsstil och hälsa i dagsläget 

 

Skolsköterskan menar att livsstilen har förändrats mycket gentemot förr, då hon växte upp. I 

dagens samhälle är datorn mycket mer utbredd, vilket påverkar livsstilen hos många barn och 

unga. Samtidigt har konsumtionen av socker ökat.  

 

… när det gäller kosten ser jag att det är så mycket tillgång till sötsaker, kola och läsk, chips och sånt. 

Där tycker jag att vi har väldigt mycket och göra. Men det finns en medvetenhet mycket mer idag än 

tidigare i den här kommunen. (S)  

 

 

Vidare säger skolsköterskan att ho n arbetar mycket med att informera eleverna om friskfaktorer 

som bidrar till bättre hälsa. Hon påpekar att det finns många elever som har sömnproblem på 

grund av för mycket tid framför datorn. Detta medför att de kommer trötta till skolan, vilket 

hämmar inlärningsförmågan.  

 

Hon tror ändå att vi har bättre hälsa idag, men samtidigt påpekar hon att riskfaktorerna har ökat i 

dagens samhälle där det finns mycket att välja på. Vidare menar hon att det är upp till varje 

individ att välja en hälsosam livsstil. Samtidigt är det viktigt att skolan hjälper eleverna att få 

insikt om betydelsen av sina val genom handledning.  

 

Vi har tillgång till hus och estetiska miljöer, vi har kläder och vi är rena och vi har möjlighet att äta 

god mat. Så möjligheterna finns ju, men riskfaktorerna är upp till var och en då. Har man medvetet valt 

att leva utifrån riskfaktorerna eller utifrån de andra möjligheterna? Det är ju ett val man gör. (S) 

 

Slutligen kommer skolsköterskan fram till att människan lever mycket bättre idag på grund av de 

möjligheter dagens samhälle erbjuder.  
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Livsstilen har blivit sämre, då den tekniska utvecklingen och sockerkonsumtionen har negativ 

inverkan på levnadssättet. Skolsköterskan märker att det finns en större medvetenhet idag bland 

ungdomar, även om riskfaktorerna i samhället har ökat. Genom att samtala med eleverna försöker 

hon stödja dem och hjälpa dem till att själva göra bra val. Skolsköterskan anser att samhället har 

stora möjligheter, men också flera riskfaktorer. Det är viktigt att barnen idag blir upplysta om 

detta, så att de själva kan ta ställning till hur de vill leva.  
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5 Diskussion 
 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Anledningen till att vi valt kvalitativ metod är för att få en djupare inblick i ett fåtal skolors 

organisation kring arbetet hälsa. I vår studie är vi intresserade av förståelse och hur folk resonerar 

kring ämnet i fråga. Eftersom vi är intresserade av dessa aspekter, förespråkar Trost (1997) en 

kvalitativ undersökning. Hade en kvantitativ studie valts hade resonemang inte kunnat jämföras, 

det vill säga hur personalen på respektive skola resonerar och tolkar frågeställningarna. 

Informationen från de tillfrågade kan då riskera att bli ytlig och det ges inte tillfälle till att ställa 

följdfrågor.  

 

Tillförlitligheten för rapportens resultat anses som god. Under samtliga intervjuer har vi använt 

diktafon, vilken spelat in de fullständiga intervjuerna på band. Detta har varit till god hjälp vid 

transkriberingarna och analyserna av intervjuerna, då vi obegränsat antal kan komma åt 

information i intervjuerna. Användandet av diktafon har också varit till den nytta att föga 

koncentration behöver läggas på dokumentation av intervjuerna, då denna istället kan riktas till 

de intervjuade. Det har medfört att vi i mycket stor utsträckning har fått tillfälle att ta emot och 

värdera informationen från de intervjuade. Ur dessa aspekter har studien en hög grad av 

tillförlitlighet. Däremot vad gäller de intervjuades tillförlitlighet kan graden vara varierad, då det 

finns faktorer som intervjuaren inte kan påverka. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Syftet är att undersöka organisationen på skolorna, därmed har studien viss mån av tolerans för 

skilda sätt att arbeta med hälsofrämjande insatser. Dessa differentierade arbetssätt som kan 

tillämpas avslöjar dock någon form av organisation, vilken denna studie lagt sin tonvikt på. 

Studien kan inte generaliseras till att gälla för alla skolor, dock utgör den en fingervisning om vad 

som utmärker en hälsofrämjande skolas organisation mot en skola som inte deltar i 

utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola.  
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5.2 Resultatdiskussion 

 

För att göra författarskapet enklare kommer vi nedan att benämna skolorna med siffror. Den 

skola som inte är delaktig i utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola  benämns (1) samt den skola 

som deltar i utvecklingsprojektet Hälsofrämjande skola benämns (2). 

 

5.2.1 Skolornas syn på begreppet hälsa 

 

Synen på begreppet hälsa har enligt Quennerstedt (2006) vidgats. Tidigare betraktades hälsa som 

något utopiskt och ouppnåeligt. I dagsläget har man en bred syn på hälsa vilka omfattar fysiska, 

psykiska och sociala faktorer. Detta har även framkommit hos de intervjuade. Båda skolorna 

beskrev, i något skilda ordalag, en bred syn på hälsa där fler aspekter togs i akt. På skola (1) 

ansåg skolsköterskan att skolan spelade en viktig roll i elevernas hälsa, då det var viktigt att 

eleven trivdes på skolan. De intervjuade lyfter fram att det är viktigt att eleverna har en känsla av 

sammanhang (KASAM), där arbetet känns meningsfullt och begripligt. Begreppet KASAM är 

myntat av sociologen Antonovsky (1991) som har ett salutogent synsätt på hälsa, där han menar 

att känslan av sammanhang (KASAM) spelar ett avgörande roll för hälsa. Ju högre känsla av 

sammanhang eleven har, desto lättare kan denna ta till sig information samt klara av motgångar. 

Eleverna måste ges möjlighet till att påverka sin situation på skolan samt göras delaktiga i 

beslutande frågor. Detta är något som skola (2) arbetar efter, då de anser det är viktigt att arbetet 

känns meningsfullt och begripligt. Trots att de intervjuade på skola (1) lyfter upp begreppet 

KASAM anser vi att det inte framkommer några tydliga exempel på detta, vilket ifrågasätter 

graden av känsla av sammanhang på denna skola.  

 

Även skola (2) har en helhetssyn på hälsa där de intervjuade betonar att det ena inte utesluter det 

andra. Förutom att eleverna mår bra i kropp och själ nämner skolsköterskan även omgivningen 

som en viktig faktor. Detta är någonting som lätt förbises i dagens samhälle där man endast 

fokuserar på individen, vilket Antonovsky anser vara ett patogent synsätt där man ensidigt 

fokuserar på den enskilda riskfaktorn. Istället menar han att man bör se på hälsa ur ett salutogent 

perspektiv där elevernas styrkor och resurser lyfts fram (Quennerstedt, 2006). 
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Som blivande lärare anser vi att det är viktigt att ha förståelse för att hälsan är ett sammansatt 

begrepp. Om en elev inte mår bra måste man ta hänsyn till alla faktorer, det vill säga utgå ifrån 

helheten. Även folkhälsoinstitutet är av den meningen att ungdomars välmående beror mycket på 

det sociala och psykologiska sammanhang de befinner sig i. Antonovsky (1991) kallar detta för 

ett kontinuumtänkande, där man fokuserar på individen i samspel med omgivningen. Detta 

innebär att det finns ett tydligt samband mellan inlärning och hälsa, där hälsan utgör en grund för 

inlärning. De intervjuade nämner flera saker som påverkansfaktorer. Idrottsläraren på skola (1) 

menar att den fysiska aktiviteten har stor påverkan på elevernas inlärning. Sko lsköterskan på 

skolan lyfter upp de psyk iska och sociala faktorer när det gäller elevernas välmående. Hon menar 

att välmående kan påverkas av många faktorer, där både skolan och hemmet har en viktig roll. På 

skolan (2) pratar de intervjuade mer om relationer på skolan, där man varje läsår involverar 

eleverna i förnyandet av skolans regler. Även den fysiska aktiviteten och andra faktorer lyfts upp.  

 

Trots att synen på hälsan har förbättrats har barnens livsstil enligt Barnombudsmannen (1998) 

försämrats. I dagens samhälle är allt fler barn inaktiva, då den spontana idrotten i forma av 

utomhusaktiviteter, har ersatts av mycket stillasittande, såsom tv, tv-spel och dator.  Som 

blivande lärare kan vi påverka detta, då barnen tillbringar en stor del av sin tillvaro i skolan. 

Enligt Quennerstedt (2006 ) är personalens syn på begreppet hälsa avgörande för det 

hälsofrämjande arbetet, då det är upp till varje skola att forma en egen handlingsplan kring det 

hälsofrämjande arbetet. Vi anser att arbetet kring hälsa är någonting som berör all personal på 

skolan.  

 

5.2.2 Organisation kring det hälsofrämjande arbetet.   

 

Under intervjuerna med personalen på skola (1) har det nämnts ett antal hälsofrämjande insatser 

som bedrivs på skolan. Tyngdpunkten låg på fysiska aktiviteter, där dessa verkar utgöra en stor 

del av skolans hälsofrämjande arbete. Enligt Wästlund (1999) får man bättre självförtroende 

genom att vara fysiskt aktiv, vilket i sin tur ger kraft att klara motgångar, utvecklas 

kunskapsmässigt samt klara av skolans uppgifter.  
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Den ordinarie idrott och hälsa undervisningen beskrevs som mycket innehållsrik, då 

idrottslärarna har ett aktivt samarbete med flera olika aktörer i samhället. PLI är ett sådant 

samarbetsprojekt som idrottsläraren ser som en möjlighet för de duktiga och intresserade. Ett bra 

samarbete gör att eleverna kommer i kontakt med många föreningar, vilket kan generera till en 

aktiv fritid som även kan väcka föräldrarnas intresse och engagemang. Genom att kunna erbjuda 

ett brett spektra av fysiska aktiviteter genom skolan, ökar möjligheten för eleverna att eventuellt 

hitta en aktivitet som tilltalar dem (Engström & Redelius, 2006). 

 

Idrottsläraren berättar att eleverna erbjuds att välja extra idrott inom skolans ram under ”elevens 

val”. Dessvärre blir det ofta så att de ungdomar som inte är intresserade av idrott väljer bort  

ämnet idrott och hälsa på ”elevens val”. Här kan aktiviteterna bidra till att engagera dessa elever. 

Vi tror att rastaktiviteterna kan främja klimatet kring fysiska aktiviteter, så att eleverna i mindre 

grad skall behöva känna sig utpekade. Under exempelvis klasskampen kämpar hela klassen som 

ett team, vilket även kan främja klassgemenskapen. Då skolans miljö inte är anpassad till fysisk 

aktivitet har man valt att ta hjälp av hälsopedagoger som med jämna mellanrum ordnar en del 

rastaktiviteter. Vi tycker att detta är väldigt insiktsfullt av skolans ledning, då de inser skolans 

brist på att främja fysiska aktiviteter. På skolan anordnas också  många friluftsdagar per läsår, 6-8 

stycken, som ytterligare styrker intresset och engagemanget för fysisk aktivitet från skolan. All 

personal arbetar tillsammans under friluftsdagarna och det tycks vara vid dessa tillfällen där 

samarbetet får störst uppslutning av personalen. Att ha många friluftsdagar är bra, för det innebär 

att alla elever kommer ut och är fysiskt aktiva. Precis som Primärvården Halland (2006:9) 

beskriver har skolan en viktig roll i att skapa möjligheter för ungdomar att öka den fysiska 

aktiviteten. En friluftsdag är ett ypperligt tillfälle att skapa fysisk aktivitet för alla elever på 

skolan. 

 

I skolans hälsoförebyggande arbete spelar elevernas delaktighet en viktig roll genom att de får 

möjlighet att påverka sin egen tillvaro på skolan. Mentorn har stor betydelse för elevernas 

delaktighet, där elevernas förslag och synpunkter delges mentorn. Det verkar som om mentorn 

utgör det enda forumet för elevernas delaktighet. Eftersom de intervjuade inte vidareutvecklar 

detta ger det en bild av att elevernas delaktighet inte är så utbredd i skolans verksamhet.  Andra 
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hälsoförebyggande insatser som nämns av de intervjuade är anti mobbning gruppen och 

elevhälsoteamet. Fast anti mobbning gruppen verkar vara en grupp som agerar när det väl händer 

något. Eftersom det inte är ett förebyggande arbete de utför ser vi det inte som en hälsofrämjande 

insats. Temaveckorna som skola (1) har är ett utmärkt exempel på hälsoförebyggande arbete, där 

skolan jobbar salutogent genom att medvetandegöra friskfaktorer och på så vis förebygga ohälsa. 

 

Det hälsofrämjande arbetet på skola (2) är organiserat framförallt genom den hälsofrämjande 

profil som skolan upprättat. Denna profil arbetar skolan efter dagligen, där skolan får 

kontinuerligt stöd från Folkhälsoenheten, vilket är en viktig tillgång i organisationen. Skolan (2) 

har en utarbetad handlingsplan där de arbetar utifrån en gemensam vision. Vid uppstarten känner 

man av vilken nivå eleverna befinner sig på. Utifrån detta samt elevernas och personalens förslag 

sätts gemensamma mål upp. Hela tiden pågår ett samarbete mellan personalen på skolan, 

eleverna, rektorn samt hälsopedagogen. Ett tydligt tecken på detta är de sex inledande veckorna 

varje läsår, då alla på skolan tillsammans skapar skolans gemensamma regler. Genom att  

involvera eleverna i bildandet av skolreglerna skapas motivation till att gynna ett gott skolklimat  

(Folkhälsoinstitutet, 2000:19).  

 

Vi tycker att det finns en röd tråd i hela arbetsprocessen, där alla är delaktiga och allas kunskaper 

kompletterar varandra. På så vis görs eleverna delaktiga i arbetet och får känna sig betydelsefulla, 

vilket ökar känslan av sammanhang. Detta i sin tur skapar en positiv inlärningsmiljö där alla har 

respekt för varandra, samt lär sig av varandra. Detta är i enlighet med Antonovskys teori, då han 

nämner coping som en faktor för känslan av sammanhang. Genom att förstå och känna 

sammanhang av sig själv och omgivning erhålls en hög grad av coping. Infinns en hög grad av 

coping har man också lättare för att hantera motgångar (Antonovsky, 1991). Kan skolor skapa 

sammanhang och begriplighet ges fler elever möjlighet att bättre hantera motgångar i livet och ta 

sunda beslut. På detta vis skulle fler elever med goda förutsättningar att hantera sin tillvaro på ett 

hälsosamt liv komma ut i samhället. Detta påverkar på lång sikt till färre hälsorelaterade 

sjukdomar samt ökat välbefinnande. 

  

Till följd av att skolan arbetar efter en profil är hälsoarbetet på skolan organiserat och 

strukturerat. Det framgår genom att hälsoarbetet ses som en process som finns med i det dagliga 
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arbetet. Exempel på detta är utelektionerna, den obligatoriska promenaden, ”öarna” samt 

undervisningen i ”värdefullt”. Tack vare den berikande miljön ges lärarna större möjlighet att 

bedriva undervisning ute. Detta är en resurs som de använder på ett mycket bra sätt. Skolan 

använder sig av utelektioner i de flesta ämnena, vilket visar på ett bra engagemang bland samtliga 

lärare. De intervjuade lyfter fram den obligatoriska promenaden som en hälsofrämjande insats. 

Detta anser vi är utmärkande för denna skola, där eleverna får möjlighet att vara fysiskt aktiva 

varje skoldag. Enligt rekommendationerna skall barn vara fysiskt aktiva minst 60 min varje dag 

(Raustorp, 2004). Vi tycker att klimatet på skola (2) gynnar barnens fysiska aktivitet, i synnerhet 

den dagliga promenaden. Miljön är dock inte i sig en befintlig hälsofrämjande resurs, utan den 

kräver sin organisation och sitt engagemang för att fungera som en resurs i hälsoarbetet.  

 

Inspirationsdagen upplevs också som ett viktigt forum för organisationen av hälsoarbetet, då 

skolorna kan utbyta erfarenheter och goda idéer. Vi tycker att detta är en viktig del i arbetet, då 

det ger utrymme för nya idéer och ett effektivare arbete för skapandet av en hälsofrämjande 

atmosfär. All personal har tagit del av idéerna, vilket skolan upplever som en väldig styrka för 

hälsoarbetet. För att en hälsofrämjande skola ska fungera krävs att hela personalen är engagerad, 

där hälsa utgör en viktig ingrediens i skolans vardag. (Region Halland, broschyr). Skolan arbetar  

med aktörer från samhället, både mot eleverna och personalen. Det visar att skolan har ett 

helhetstänkande, där samtliga får ta del av hälsoinsatserna. Genom att insatserna sker under 

arbetstid, tror vi att det medverkar till det stora engagemanget personalen och eleverna på skolan 

har. Samarbetet med samhället är väl genomtänkt, eftersom det sker utifrån den gemensamma 

visionen skolan har med sitt hälsofrämjande arbete. Genom ”öarna” får skolan hjälp utifrån i 

form av expertis inom det specifika området.  

 

En del av det hälsofrämjande arbete utgörs av elevhälsan, där skolsköterskan är högst delaktig. 

Skolsköterskan har ett ytterst viktigt uppdrag, då hon via hälsosamtal och hälsokontroller följer 

elevernas utveckling. Här har hon också möjlighet att upptäcka elever som ligger i riskzonen för 

ett hälsosamt liv och kan tidigt agera för att dessa ska erhålla hjälp. Detta är en viktig del i det 

salutogena arbetssättet, då skolsköterskan kan förebygga eventuella uppkommande ohälsa. Enligt 

Livsmedelsverket (2007) är skolhälsovården en nödvändig resurs för skolans hälsoarbete, då 

personalen inom hälsovården kan direkt kommunicera med barn, skolans personal och föräldrar.  
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5.2.3 Hälsofrämjande arbete på en kommunal grundskola kontra en 

kommunal Hälsofrämjande skola 

 

Det finns tydliga skillnader i hälsoarbetet mellan dessa två skolor. Detta framhålls bland annat i 

engagemanget och arbetsfördelningen mellan skolorna. Skola (2) har ett bredare ansvar för 

hälsoarbetet och det märks i hela skolan. Detta arbetssätt framhålls inte hos skola (1), där 

ansvaret i högre grad är riktat mot viss personal. I hälsoarbetet på den hälsofrämjande skola är 

eleverna i större utsträckning delaktiga i diverse beslutsfattningar, vilket inte uppvisas hos den 

andra skolan.  

 

Skola (1) bedriver ett hälsofrämjande arbete där det erbjuds olika aktiviteter, framförallt för att 

främja elevernas fysiska vanor. Utifrån intervjuerna framkommer det tydligt att idrottslärarna är 

de som organiserar det mesta av dessa hälsofrämjande insatser.  

 

Enligt Quennerstedts (2006) tolkning av läroplanerna är hälsoarbetet på skolan något som bör 

finnas i hela verksamheten. Den uppfattningen har inte vi fått, då vi anser att alla lärare inte är 

delaktiga i lika hög grad. Vi upplever att det hälsofrämjande arbetet på skola (1) är innehållsrikt. 

Skolan saknar en tydlig organisation, kontinuitet och struktur för hälsoarbetet.  

 

Genom att skola (2) är delaktig i utvecklingsarbetet bedrivs de hälsofrämjande insatserna 

kontinuerligt, vilket har resulterat i att det skapats ett hälsosamt klimat. Detta i sin gynnar en 

hälsosam livsstil. De intervjuade uttrycker att det finns ett hälsotänk bland eleverna och 

personalen. Hälsofrämjande arbete är väl förankrat både hos personalen och eleverna. De 

intervjuade på skola (2) lyfter inte upp några enstaka hälsoinsatser eller hälsodagar, utan samtalar 

om en anda på skolan, till skillnad från skola (1) som ser på hälsoinsatserna som något ”extra”. 

Ett exempel på detta är de fyra temaveckorna som skolan hade som en hälsofrämjande insats. Vi 

anser att dessa veckor var mycket väl organiserade och viktiga delar togs upp. Däremot så hade 

inte arbetet någon kontinuitet, då det pågick under en avgränsad period.   
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Det hälsofrämjande arbetet på skola (2) bedrivs ur ett salutogent förhållningssätt, där arbetet 

kring det friska betonas. Skolans arbete, framförallt genom öarna, styrs av det salutogena 

arbetssättet. Exempel på detta är att skolan har en tydlig och konkret plan för sitt hälsofrämjande 

arbete, vilken eleverna är med och skapar. Det finns ett tydligt arbete både med den fysiska, 

psykiska och sociala miljön genom medvetet arbete med relationer, öarna samt den obligatoriska 

promenaden.  

 

 

5.3 Slutsats 

 

Vi har med denna rapport kommit fram till att utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola är till 

gagn för skolornas hälsoarbete. Framförallt genom det sätt hälsoarbetet organiseras och integreras 

i skolans vardag. Det har framkommit att det finns tydliga skillnader på det sätt skolorna 

engagerar personal och elever. Genom att alla har en gemensam vision i det hälsofrämjande 

arbetet skapar det en tillvaro där alla på skola n har en delaktig och viktig roll. På så vis upplevs 

skolans miljö som en enhet, där känslan av sammanhang blir tydlig med en positiv 

hälsoutveckling som följd. Av vårt resultat kan vi emellertid inte dra några generella slutsatser, 

dock ger det en fingervisning på att utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola är till gagn för 

hälsoarbetet.  

 

Skolan är en plats där cirka en miljon elever och över hundra tusen lärare möts (Region Halland, 

Broschyr). Skolan utgör också en stor plattform som inte bara når samhällets alla barn och 

ungdomar, utan också når deras föräldrar och anhöriga. Vi anser att som blivande lärare har vi 

stora möjligheter att påverka elevers hälsa och livsstil, då eleverna tillbringar en stor del av sin 

vardag inom skolans verksamhet. Vi lever i ett land som är vä l framme inom jämställdhet, ändå 

är hälsan ännu en ojämlikhet i vårt samhälle. Det innebär att barn i familjer med svag utbildning 

och ekonomi har betydligt sämre förutsättningar än andra barn. Enligt FN:s barnkonvention har 

alla barn rätt till lika behandling och lika rättigheter i alla avseenden, då också ur hälsoperspektiv. 

Det är av stor betydelse att skolorna arbetar hälsofrämjande för att stärka varje individs 

självkänsla, vilken är grunden för goda möjligheter att hantera livets motgångar och för att 
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positivt påverka elevers livsstil.  

 

Trots ett redan bra utvecklingsarbete skulle det kunna utvecklas än mer, framförallt vad det gäller 

att involvera föräldrarna i större utsträckning. Detta skulle kunna ske genom föreläsningar till 

vilka föräldrarna bjuds in. Ytterligare ett bra sätt att involvera föräldrarna på är att knyta 

kontakter med diverse hälsoorganisationer i närområdet. Via dessa anknytningar skulle eleverna 

med föräldrar bli upplysta om vilka aktiviteter som finns till hands samt erbjudas ett rabatterat 

pris till aktiviteterna. Det skulle kunna stimulera till ökad fysisk aktivitet på fritiden samtidigt 

som företagen och organisationerna skulle kunna få långt fler deltagare. Genom att erbjuda detta 

under skolåren ökar möjligheterna till fortsatt aktiv fritid och därmed återkommande kunder. Det 

skulle komma båda parter till nytta samtidigt som befolkningens hälsostatus kan få ett uppsving. 
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7 Bilagor 

 
 

7.1 Intervjuguide 

 
Ansvarig för utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola i ett län i sydvästra Sverige 

 
1. Vad grundar sig arbetet kring Hälsofrämjande skola på? 

2. Finns det någon teori som arbetet utgår ifrån?  

3. Vilket arbetssätt har ni? Regionellt/Nationellt? 

4. Finns det någon arbetsmodell / struktur som ni arbetar efter? 

5. Hur är arbetet organiserat? 

6. Sker det någon utvärdering av arbetet? I så fall på vilket sätt? 

7. Har ni märkt resultat med arbetet? Positiva / negativa? 

8. Hur många skolor är involverade i arbetet Hälsofrämjande skola? 

 
 
 
Hälsopedagog 

 

1. Vad innebär hälsa för dig? 

2. Hur arbetar du med hälsa mot skolorna? 

3. Hur många skolor ingår i utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola i denna kommun? 

4. Är du tillfredsställd med arbetet ute på skolorna? 

5. Vad är bra och vad kan bli bättre? 

6. Har skolan någon utvecklad policy för hälsoarbetet? 

7. Hur arbetar skolorna hälsoförebyggande? 

8. Bedriver ni samarbete med olika aktörer från samhället? I så fall på vilket sätt? 

9. Hur ser du på sambandet mellan inlärning och hälsa? 

10. Vilka framtidsvisioner har du gällande hälsoarbetet på skolor? 

11. Hur tror du att detta projekt ser ut om 10 år? 
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Rektor, idrottslärare och skolsköterska 

 

1. Vad innebär hälsa för dig? 

2. Hur arbetar du med hälsa mot skolorna/eleverna? 

3. Är du tillfredsställd med arbetet på skolorna? 

4. Vad fungerar bra och vad kan bli bättre? 

5. Har skolan någon utarbetad policy för hälsoarbetet? 

6. Bedriver ni samarbete med olika aktörer från samhället? I så fall på vilket sätt? 

7. Hur ser du på sambandet mellan inlärning och hälsa? 

8. Hur arbetar skolan hälsoförebyggande? 

9. Vilka resurser finns på skolan gällande barnens hälsa och dess utveckling? 

10. Vilka framtidsvisioner har du gällande hälsoarbetet på skolan? 

 

Extra frågor till skolsköterskan 

 

11. Hur disponerar du tiden med eleverna gällande hälsoarbetet? 

12. Hur tycker du att barnens livsstil och hälsa ser ut idag jämfört med tidigare? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


