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Abstract 

Ämnet hälsa är i dagens samhälle aktuellt både i media och i skolvärden. Eleverna måste må 

så bra som möjligt för att det ska främja inlärningen. Studiens syfte var därför att undersöka 

skolpersonals uppfattningar om hälsofrämjande arbete i grundskolans tidigare år för att skapa 

förståelse och kunskap om ämnet. Frågeställningarna vi belyser är följande: 

• Hur säger sig pedagogerna på skolan arbeta hälsofrämjande? 

• Vad har de haft för fördelar/förutsättningar och vad har de mött för hinder/motgångar?  

• Varför väljer pedagogerna att arbeta hälsofrämjande och hur motiverar de sitt val? 

• På vilket sätt finner pedagogerna stöd för sitt hälsofrämjande arbetssätt? 

Metoden som använts är kvalitativa intervjuer av halvstrukturerad natur. Då informanternas 

uppfattningar är det intressanta i undersökningen inspirerades dataanalysen av fenomenografi. 

Undersökningen genomfördes på två F-5:skolor i samma kommun, där majoriteten av 

pedagogerna deltog i intervjuerna samt rektorerna.   

Det visade sig i resultatet att det anses som en viktig del i skolans arbete att aktivt arbeta 

hälsofrämjande då det visat sig ge positiva resultat både bland eleverna och i 

personalgruppen. Det viktiga är att starta där skolan befinner sig och inte överdriva det, utan 

istället skapa ett nytt synsätt som genomsyrar allt arbete.  

 

 

Nyckelord: Hälsa, hälsofrämjande arbete, salutogen.  
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Förord 

Vi tycker att hälsa är en stor och ytterst viktig del i varje människas liv. Därför såg vi det som 

ett privilegium att få träffa pedagoger som arbetat aktivt med hälsa och brinner för ämnet. 

Tidigare har vi stött på många uppgivna pedagoger som känt att tiden inte räcker till för att 

införa ett hälsofrämjande arbetsätt, vilket säkerligen delvis berott på okunskap. Vi har nu 

förstått att det inte behöver vara så komplicerat som det är lätt att tro. Hälsa ska vara en 

naturlig del av vardagen och vi pedagoger ska finnas som förebilder. Vår uppfattning är att 

om eleverna inte mår bra så fungerar inte lärandet i skolan.  

”Hälsa leder till skolframgång och skolframgång leder till hälsa.” (Nilsson, 2003, s 93) 

Att skapa hälsa och skolframgång är ingen lätt uppgift men i studien har vi sett exempel på 

två väl fungerande skolor med hälsa i fokus vilket bevisar att det inte är omöjligt. Med 

förförståelsen om att hälsa är något positivt och viktigt i skolans värld har vi efter avslutad 

studie fått större insikt i ett hälsofrämjande arbete och vad det kan ha för konsekvenser. 

Eftersom vi är två författare har viss uppdelning av litteraturläsning känts naturlig men det har 

sammanställts gemensamt. Övrigt arbete så som inledning, analys av resultat samt diskussion 

har framställts gemensamt. Därmed står vi båda lika ansvariga för den text som producerats. 

Vi vill framföra vår tacksamhet till de informanter som deltagit i studien och delgett oss sina 

erfarenheter.   

 

December 2008, Halmstad 

Ellen & Emma
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Inledning 

 
Det debatteras om mat i både morgonteve och i kvällstidningarna. De nya dieterna och 

kostråden avlöser varandra samtidigt som nyhetsflödet är späckat med nya forskningsrön om 

hälsofarlig mat. Det har medfört att intresset för hur vi lever och vad vi äter har ökat 

dramatiskt de senaste åren (Stjerna, 2007). Synen på hälsa är vid och varierande beroende på 

situation och vem som tillfrågas (Tamm, 1994). Eftersom synen på hälsa och att leva 

hälsosamt skiljer sig så mycket samtidigt som media ger en bred bild är det en stor uppgift för 

dagens skola att ge barn och ungdomar en bild utav hälsa som främjar deras utveckling i en 

positiv riktning. Det är viktigt eftersom elevernas trivsel i skolan påverkar deras 

välbefinnande och livslust (Marklund 2006). 

Hälsoaspekten är något som belyses i skolans styrdokument vilket bevisar hur viktigt det är 

att arbeta aktivt med detta i dagens skolor. Ett av målen att uppnå i grundskolan är:  

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola; har grundläggande 

kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan och miljön” (Utbildningsdepartementet, 2006, s.10).  

Målet innefattar elementära kunskaper men som inte är helt enkla för eleven att tillägna sig. 

Det är dessutom stort och kan tolkas på olika sätt. Poängen är att eleverna själva måste göras 

medvetna om att de kan göra val som påverkar deras hälsa både mot det positiva och mot det 

negativa, det är ingen som gör det åt dem. Då skolan har en stor del i det livslånga lärandet är 

det viktigt att även skolan ger de byggstenar och förutsättningar som eleverna behöver för att 

göra bra val i framtiden. En del av dagens pedagogik bygger just på det här, att eleverna får 

lära sig själva och pedagogen fungerar som handledare (Rydqvist & Winroth, 2008).  

Mår inte barnen bra kan det ofta få negativa konsekvenser. I de yngre åldrarna kan olika 

symptom visas när barnen inte är vid hälsa. Det kan bl.a. vara magont, tystlåtenhet, skolk eller 

aggressivitet. De här beteendena är ofta ett rop på hjälp, något som lätt förbises på grund av 

okunskap (Torbiörnsson, 1996). För att eleverna ska kunna ta till sig även den mest 

stimulerande undervisningen är det viktigt att de mår bra på alla plan (Nilsson & Norgren, 

2001). Det har visat sig att ohälsa och problembeteenden hos eleverna har ett nära samband. 
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Det är angeläget att pedagogerna för de yngre eleverna är extra medvetna om det här så att de 

kan vara med och skapa en stabil grund (Nilsson, 2003). 

Regeringen har kommit fram till att förskola/skola ska arbeta aktivt med hälsa och att främja 

bättre kost och ökad fysisk aktivitet men poängterar att det ska vara frivilligt 

(www.regeringen.se). För att hjälpa skolorna i deras hälsofrämjande arbete har regeringen 

därför grundat ett nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, NCFF. 

Deras uppgift är att stödja skolornas hälsofrämjande arbete genom att agera forum och knyta 

kontakter mellan myndigheter, skolor/universitet och andra organisationer (www.oru.se). 

Tidigare forskning (Höjer, 2008; Marklund, 2006; Wagnsson, 2006) har visat att det är viktigt 

att arbeta med elevernas hälsa. Det står även skrivet i skolans styrdokument att skolan ska 

arbeta med hälsa men inte på vilket sätt. Det problematiska är att skolorna vet att det är viktigt 

att arbeta hälsofrämjande men ändå är det få som gör det. Vi upplever att det finns behov av 

exempel på hur personalen kan gå till väga för att arbeta hälsofrämjande i den vanliga 

verksamheten på skolorna. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått 

uppfattningen av att pedagogerna anser att det är svårt att praktisera ett hälsofrämjande 

arbetssätt.  

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka skolpersonals uppfattningar om hälsofrämjande arbete i 

grundskolans tidigare år för att skapa förståelse och kunskap om ämnet. Det innefattar att 

belysa skolpersonalens uppfattningar om hinder och förutsättningar i deras hälsofrämjande 

arbetet.  

 

Frågeställningar 

• Hur säger sig pedagogerna på skolan arbeta hälsofrämjande? 

• Vad har de haft för fördelar/förutsättningar och vad har de mött för hinder/motgångar?  

• Varför väljer pedagogerna att arbeta hälsofrämjande och hur motiverar de sitt val?  

• På vilket sätt finner pedagogerna stöd för sitt hälsofrämjande arbetssätt? 
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Bakgrund 

Nedan följer först en begreppsbeskrivning om hälsa och hälsofrämjande. Vi har sedan valt att 

dela in det hälsofrämjade arbetet i tre grupper, fysisk aktivitet, kost och psykiskt välmående 

som beskrivs närmare. Vidare görs en redogörelse för bakgrunden till vår undersökning som 

är Region Hallands och Folkhälsa Falkenbergs arbete med hälsofrämjande skolor i Halland. 

Grunden till deras arbete finns i sin tur bland de hälsofrämjande skolorna i Kanada. 

 

Begreppet hälsa resp. hälsofrämjande 

När Folkhälsoinstitutet införde ett försök med hälsofrämjande skolor i Sverige, 1994-1996, 

var ett av problemen att klargöra vad hälsa egentligen är. Efter många diskussioner och 

reflektioner insåg deltagarna i projektet att hälsa är ett stort begrepp som innefattar många 

aspekter (Lander, 1996). För att kunna arbeta hälsofrämjande, det vill säga att främja hälsan, 

måste hälsa först få en definition. Det hälsofrämjande arbetet, hälsopromotionen, kan även det 

definieras olika (Alexandersson & Medin, 2000).  

Alexandersson och Medin (2000) har i sin litteraturstudie redovisat ett flertal synsätt och 

definitioner på hälsa. Definitionerna går från att endast se det som frånvaro av sjukdom, den 

biomedicinska inriktning, till ett humanistiskt synsätt, där hälsa även innefattar det psykiska 

välbefinnandet. 

Vi utgår från World health organisations, WHO:s, definition av hälsa: 

” A state of complete physical, social and mental well-being, and not merely the absence of 

disease or infirmity” (WHO, 1998 s. 1).  

Översatt till svenska lyder WHO´s definition av hälsa: Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp. 

WHO´s definition av hälsofrämjande arbete, hälsopromotion, ligger även det till grund för 

vårt synsätt. 

”The process of enabling people to increase control over, and to improve, their health” 

(WHO, 1998, s. 1).  
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Prevention                      Promotion 

 

Ohälsa Hälsa

Det innebär att det hälsofrämjande arbetet ska syfta till att de enskilda individerna får den 

information och kunskap inom hälsa som gör att de själva kan agera på ett hälsofrämjande sätt 

(Alexandersson & Medin, 2000). 

Att arbeta hälsofrämjande handlar inte bara om vad som görs med barnen eller eleverna. Det 

viktiga är att pedagogerna reflekterar kring det som görs för att få ut så mycket som möjligt av 

aktiviteten. En annan tankegång kring en aktivitet har möjlighet att påverka resultatet i en 

annan riktning (Nilsson & Norgren, 2001). 

Rydqvist och Winroth (2008) drar paralleller mellan kontinuummodellen och begreppen 

prevention och promotion, hälsopromotion är idag ett ord som flitigt används. Det preventiva 

arbetssättet innebär att förebygga ohälsa medan promotiva tar vara på de faktorer som bidrar 

till att upprätthålla hälsan. Bilden nedan illustrerar enklare sambanden: 

 

 

     

                 (Rydqvist & Winroth, 2008)  

Det finns flera olika sätt att se på hälsa. Människan kan ses som en biologisk varelse med 

normalvärden som utgångspunkt för bestämmande av hälsostatus. En annan synvinkel är att 

se tillbaka på och studera en persons bakgrund för att kunna förstå den nuvarande 

hälsostatusen (Rydqvist & Winroth, 2008). Ett vanligt sätt att se på hälsa i skolans värld är ur 

det salutogena perspektivet där människan ser sammanhang och känner att livet är 

meningsfullt (Antonovsky, 1991). 

Det salutogena perspektivet 

Aaron Antonovsky är en välkänd medicinsk sociolog och även professor i ämnet. Vardagen är 

full av utmaningar och oförväntade påfrestningar som människan måste kunna hantera. Att 

klara av detta med hälsan i behåll är det många som gör men långt ifrån alla. Vad det är som 

gör att vissa klarar det bättre än andra och till och med utvecklas av det är något Antonovsky 

länge studerat (Antonovsky, 1991). 
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Att se på hälsa ur ett patologiskt perspektiv innebär att försöka förklara varför människor blir 

sjuka. Ur ett salutogent perspektiv ses problemet istället ur en annan vinkel, där ligger fokus 

på vilka faktorer som håller människan frisk. Oavsett hälsotillstånd är det de faktorerna som 

främjar det framtida välmåendet som är det viktiga. Det är detta synsätt Antonovsky 

förespråkar. Det är lätt att fokusera på riskfaktorer men Antonovsky anser att det viktiga är att 

fokusera på de hälsofrämjande friskfaktorerna (Antonovsky, 1991).  

Hälsa är en dynamisk process där människan kan röra sig mot två olika poler, i det här fallet 

hälsa och ohälsa. Läget kan också vara stabilt under en längre tid men oavsett rörelse och läge 

är det alltid individuellt. Det här är ett kontinuumtänkande och kan illustreras på följande vis: 

Ohälsa    Hälsa 

Att se hälsa utifrån det salutogena perspektivet och en kontinuummodell innebär att det krävs 

underhåll för att bibehålla hälsan och extra arbete för att kunna förbättra den. Om det ska vara 

möjligt att kunna förbättra sin hälsa är det viktigt att förstå vad som påverkar den. Vilka är 

friskfaktorerna och vad krävs för att komma närmare hälsopolen? Det gäller att hitta en 

hälsostatus där personen själv upplever att den egna hälsan bidrar till ett rikt liv med stor 

livskvalité (Rydqvist & Winroth, 2008). 

Antonovsky har genom en landsomfattande studie kommit fram till att det viktigaste för att 

kunna upprätthålla eller främja sin hälsostatus är något han kallar KASAM, som står för 

känsla av sammanhang. Han delar upp KASAM i tre centrala delar som var och en är lika 

viktiga men kan vara olika starka hos olika människor (Antonovsky, 1991). 

• BEGRIPLIGHET              

Innebär i vilken utsträckning världen anses som begriplig och hanterbar. Det som händer 

kommer sällan som en överraskning och det händer oftast av en orsak och kan därför 

förklaras. 

• HANTERBARHET                     

För att möta världen på bästa sätt är det viktigt att utnyttja de resurser som står till 

förfogande. Människan faller inte offer för omständigheterna som råder utan kan påverka 

vad som kommer att hända, situationen går att hantera. 
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• MENINGSFULLHET                      

De krav och problem människan ständigt utsätts för är värda att lägga tid och energi på. 

Livet har en känslomässig innebörd och det gäller att välkomna utmaningarna då allt har 

en mening (Antonovsky, 1991). 

Resultatet i Antonovskys studie visar att de personer med ett starkt KASAM, där de tre 

komponenterna är starka, lättare bibehåller eller till och med förbättrar sitt hälsotillstånd 

(Antonovsky, 1991). Vardagen ska präglas av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Det gäller för både barn och vuxna, men det är barndomen som sätter den starkaste prägeln på 

hälsan i ett salutogent perspektiv. Det är viktigt att barnen får känna att livet är förutsägbart, 

att de får lagom krävande utmaningar och att de får vara med i beslut som rör deras framtid 

(Rydén, 2008).  

Ett flertal forskare har genom tiderna studerat hälsa ur olika perspektiv. Det vanligaste har 

dock varit det patologiska synsättet där fokus ligger på att förebygga sjukdom. Fem kolleger 

till Antonovsky som studerat hälsa ur ett salutogent perspektiv har kommit fram till liknande 

modeller som Antonovskys KASAM. Det finns ett tydligt samband mellan KASAM och de 

fem forskarnas modeller vilket styrker Antonovskys teorier om hälsa. Några delar upp sina 

teorier så som Antonovsky, men de forskare som inte har en uppdelning har ändå likheter och 

det går att dra paralleller (Antonovsky, 1991). 

Problematisering av hälsofrämjande arbete 

Korp (2004) är en av få som problematiserar hälsa och hälsopromotion. Han menar att 

problematiken med att se hälsofrämjande som ett allmänt begrepp där hälsa står för alla olika 

definitioner är att begreppet i grunden inte blir fastställt. Hälsa ses då som något gott och 

oproblematiskt. Allt som ökar eller bibehåller hälsan räknas som hälsofrämjande, vilket 

medför att så gott som allt kan innefattas som hälsofrämjande. Att arbeta för att människan 

själv ska ta ansvar för sin egen hälsa kan ingå i hälsopromotion. En risk kan dock vara att det 

tolkas som kritik mot experterna inom sjukvården då det kan upplevas som det ifrågasätter 

deras kompetens (Korp, 2004). 

Definitionen av hälsopromotion är otydlig och problemet som hälsopromotionen skall lösa är 

även det otydligt. Korp (2004) menar att det är mycket som tas för givet och inte 

konkretiseras. Den vaga bilden utav hälsopromotion gör att aktörerna själva får definiera vad 
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de tycker att deras arbete ska innefatta. Det kan ses som positivt för aktörerna, men samtidigt 

skapa en svårighet i att avgöra vad som är expertkunskap inom ämnet (Korp, 2004). 

Hälsa i skolan 

Skolverket anser att en god lärmiljö, där läraren är en förebild för eleverna, främjar elevernas 

hälsa. Ett bra hälsofrämjande arbete är, enligt skolverket, en lärmiljö full av känslor som 

berörs, bearbetas och samtalas om. Det är viktigt att kunna bli känslomässigt berörd. Att 

arbeta aktivt med värderingar och ställningstagande är betydelsefullt då det ofta väcker 

elevernas känslor (Nilsson & Norgren, 2001). 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet tas 

hälsoaspekten upp på fler ställen. I första kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag finns 

ett nytt tillägg som innebär att eleverna ska få möjlighet till daglig fysisk aktivitet någon gång 

under skoldagen. Vidare skrivs det om elevernas harmoniska utveckling och vikten av 

varierad och balanserad undervisning (Utbildningsdepartementet, 2006). 

Respekt är ett laddat ord som i skolans värld är en viktig del. Eleverna måste visa respekt, 

men som läroplanen skriver är det av stor vikt att eleverna själva möts av respekt, både för 

vem de är och vad de gör. Det handlar om att bygga upp stabila och självsäkra människor som 

mår bra på alla plan. Skolan ska vara en trygg miljö där eleverna kan utvecklas, inte bara 

kunskapsmässigt utan även socialt och personligt (Utbildningsdepartementet, 2006).    

Målen i läroplanen delas upp i uppnåendemål och strävansmål. Ett av målen att uppnå handlar 

om att eleven ska ha de förutsättningar som krävs för att nå och vidbehålla en god hälsa, men 

även ha insikt i att de egna valen påverkar hälsan (Utbildningsdepartementet, 2006). 

Det är många saker som är avgörande och som spelar en stor roll för att eleven ska vara vid 

hälsa. För att kunna beröra alla faktorer vid ett hälsoarbete och få framgångsrika resultat är 

det en fördel att se arbetet utifrån olika nivåer och arbeta utifrån dessa. Individnivån som är 

första nivån innefattar livsstilen och levnadsvanorna hos den enskilda individen. Den andra 

nivån är gruppnivån som bygger på relationer och samspel mellan människor. Den sista nivån, 

organisationsnivån, innebär att skapa en organiserad verksamhet samt arbetsvillkor som är bra 

för alla (Rydqvist & Winroth, 2008). 
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I en utvärdering gjord på folkhälsoinstitutets regeringsuppdrag gällande ANT-undervisning 

(alkohol, narkotika, tobak) slås det fast med grund i genomförda studier att den förebyggande 

undervisningen endast fungerar tillfälligt och ger eleverna mer kunskap om drogerna, vilket 

kan få en motsatt effekt och istället väcka ett oönskat intresse hos eleverna (Sundbaum, 2008).  

Att försöka informera bort ohälsosamma vanor, ex. tobak och rökning, som många skolor gör 

är inte ett hälsofrämjande arbetssätt. Det är inte lätt att hitta balansen mellan ett risk- och 

främjandeperspektiv.  Det är viktigt att i tidig ålder arbeta med att motivera och främja en 

hälsosam livsstil istället för att motverka och förebygga en sämre. Det gäller att lyfta fram 

hälsan istället för ohälsan, att fokusera på det friska (Nilsson & Norgren, 2001; Haglund, 

1996). I en undervisning om hälsa där betoningen ligger på det vi inte ska göra är det lätt att 

begreppet hälsa får en negativ klang. Det här är något som Nilsson (1996) diskuterar och 

menar vidare att ett så grundläggande ämne som hälsa borde ha en mer positiv underton. 

Quennerstedt (2006) har i sin doktorsavhandling kommit fram till att undervisning om hälsa i 

ämnet idrott och hälsa är dominerat av det patologiska synsättet, att förebygga ohälsa. Han 

anser att det salutogena synsättet hade varit att föredra.      

Skolan bör vara välstrukturerad, med fasta rutiner och regelverk som eleverna är insatta i. Ett 

nära samarbete med vårdnadshavare gör att elevernas hemmamiljö och skolmiljö kopplas 

samman, det förenklar vardagen för eleverna att ha samma värderingar och regler i skolan och 

i hemmet. Friska elever går hand i hand med kunskapsstarka elever (Cervin, 2008). 

Att arbeta med hälsa i skolan borde inte innebära att det ska vara ett ämne till som ska in på 

det redan tidspressade schemat. Nilsson och Norgren (2001) menar att om pedagogerna 

arbetar med hälsa som ett ämnesövergripande tema blir det automatiskt ett mer främjande 

arbetssätt. Om hälsa istället ligger som ett ämne på schemat är det lättare att det blir ett mer 

förebyggande arbete. Jämför prevention och promotion.  

 

Hälsofrämjande arbete 

Hälsa idag innefattar inte bara den fysiska delen, med rörelse och kost, utan även den 

psykiska med det sociala och existentiella (Rydqvist & Winroth, 2008). För att få kunskap om 

deras innebörd har vi därför valt att presentera dem mer ingående i denna del. 
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Fysisk aktivitet 

Rekommendationerna för barn vad gäller fysisk aktivitet har ändrats från intensiv 

konditionsträning till daglig rörelse. Barn bör röra sig dagligen, aktiviteterna rekommenderas 

vara tre eller fler och intensiteten måttlig till intensiv. Sammanlagt bör den fysiska aktiviteten 

summeras till 60 minuter per dag (Raustorp, 2004). Bunkefloprojektet, en tvåårig studie om 

flickors fysiska aktivitet, resulterade i att forskarna kunde konstatera att ökad fysisk aktivitet i 

skolans första två år är gynnsamt för skelettet och kan ge minskad risk för frakturer. (Gärdsell, 

Karlsson & Lindén, 2004)  

Den största delen av elevernas fysiska aktivitet utövas på raster och på lektionstid i ämnet 

idrott och hälsa. Namnet på det omdiskuterade ämnet har ändrats från gymnastik till idrott och 

sedan 1994 heter ämnet idrott och hälsa. Skillnaden i ämnet gäller inte bara namnet utan även 

innehållet (Höjer, 2008). Anders Raustorp, idrottsforskare menar att idrottslärarna ska se sitt 

ämne som en lära i livsstil och att alla ska vara aktiva under lektionerna. Han ser också en 

förändring i vad som är viktigast, förr var det produkten men nu är det processen som är i 

fokus (Raustorp, 2004). 

En del av det hälsofrämjande arbetet innefattar att öka den fysiska aktiviteten i vardagen. 

Genom studier har det kommit fram att den fysiska aktiviteten har positiv effekt på 

inlärningsförmågan samtidigt som den minskar stressen. Det har visat sig att korta pauser med 

rörelseaktivitet har positiva effekter på minnet, förmågan att lösa problem blir bättre samt 

kunskaperna i läsning och matematik kan förbättras. Inlärningsförmågan hos människan 

sjunker redan efter 10 minuter efter påbörjat stillasittande arbete och efter 30 minuter är den 

väldigt låg. Om det läggs in små enkla rörelsepass med jämna mellanrum är chansen större att 

inlärningskurvan ligger på en jämn och hög nivå (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

John Dewey är en känd filosof och pedagog som myntade uttrycket ”learning by doing”. 

Detta innebar i skolans värld att eleverna själva skulle lära sig genom att utföra uppgifterna 

praktiskt. Praktiskt arbete leder till fysisk aktivitet. Att arbeta fysiskt med olika redskap och 

råmaterial i sin lek eller i sitt arbete främjar inlärningen. Idag används delar av den här 

pedagogiken då eleverna får arbeta med olika ”prova på”-uppgifter och tillämpningsuppgifter. 

Även i problembaserat lärande som förekommer i dagens skolor är tanken att hela människan, 

eller eleven i det här fallet, ska vara delaktig vid inlärningen (Kostenius & Lindqvist, 2006). 
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Kost 

Undersökningen Riksmaten 2003 visade att en fjärdedel av de kalorier som barn mellan fyra 

och elva år i Sverige får i sig kommer ifrån godis, läsk, glass, snacks och bakverk. Det kom 

också fram att barn får i sig för mycket mättat fett, socker och salt och för lite kostfibrer, 

vilket är mindra bra för hälsan. Flertalet barn åt hälften av den rekommenderade mängden 

frukt och grönsaker. Rekommendationen är 400 gram per dag, något som endast tio procent 

nådde upp till. Enligt livsmedelsverkets kostråd behöver barn generellt dubblera mängden 

frukt och grönt. Intaget av söta drycker låg på två deciliter per dag, något som bör minskas 

med hälften. Även godisintaget är något som bör minskas kraftigt (www.livsmedelsverket.se).  

För att förbättra kostvanorna hos barnen fick livsmedelsverket ett uppdrag av regeringen att ta 

fram kostråd för förskola och skola. Bra mat i förskolan (2007) innefattar råd om att servera 

frukt och grönt till varje måltid, endast servera mjölk och vatten som dryck till måltiden och 

sötsaker som bullar, glass och kakor bör endast serveras en gång i månaden. Vid 

måltidssituationen är även miljön en viktig aspekt att ta hänsyn till. Under hela skoldagen ska 

det alltid finnas tillgång till friskt och kallt vatten. Bra mat i skolan (2007) rekommenderar att 

det finns frukt att köpa i skolan istället för godis och snacks och att det som i förskolan ska 

finnas vatten att tillgå under dagen och inte bara till måltiderna. Att eleverna får äta sin lunch i 

lugn och ro är viktigt, både schemamässigt och miljömässigt.  

Det är av stor vikt att de vuxna kring barnen inte pratar allt för mycket om bantning och om 

att de själva är överviktiga. Det är lätt att barnen tar efter vilket kan påverka deras självbild 

negativt (Höjer, 2008). Det tillsammans med medias bild av kroppsidealet påverkar barnen. 

Särskilt tjejer är extra mottagliga för denna information och problemet är att de ser på kroppen 

som ett objekt som kan och ska formas efter önskemål. I motsatts till detta har strukturen på 

dagens samhälle också gett motsatt effekt, många har fått upp ögonen för snabbmat och 

halvfabrikat som kan vara enkelt vid tidsbrist och stressade situationer. Dåliga matvanor 

tillsammans med för lite motion ökar istället risken för att bli överviktig (Stjerna, 2007).  

I Sverige har måltiden en given plats och tid på schemat i skolan och maten är oftast serverad 

av kostutbildad personal. I en intervju med matforskaren Eva Gullberg berättar hon om en 

förändring i tiden som har inneburit att barnen mer och mer själva har ansvaret för vad de äter 

och dricker. Förr var det de vuxna som bestämde vad och när barnen fick äta och dricka. 



16 

 

 

Dagens barn har ofta fickpengar som möjliggör inköp under skoltid. Gullberg pratar varmt om 

vikten av att äta tillsammans med barnen. Inte bara för att kontrollera att de äter och vad, utan 

även visa på hur viktig själva måltidssituationen är för trivsel och gemenskap (Höjer, 2008). 

Psykiskt välmående  

I en intervju menar Gunnar Ågren, fd generaldirektör för statens folkhälsoinstitut, att den 

största utmaningen för lärarna är den psykiska ohälsan. Ungdomar har idag högre krav på sig 

jämfört med förr då det räckte med grundskolan för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Det 

skapar en oro ner i åldrarna då kraven ökar (Cervin, 2008). Samtidigt minskar skoltrivseln 

med ökad ålder och redan i 15-årsåldern känner sig eleverna stressade över sin skolsituation, 

särskilt tjejerna (Danielsson, 2006). 

Eleverna förknippar ofta hälsa med något som är överdrivet och ointressant vilket medför att 

leva hälsosamt lätt blir något tråkigt och omotiverat. Familj, vänner och det psykiska 

välbefinnandet betyder mer för eleverna än dieter och maratonlopp (Nilsson, 1996). 

Författaren betonar även att behovet av en dialog är oerhört viktigt för unga människor, då de 

dagligen utsätts för stora påfrestningar. Att ha någon att tala med kan kännas som en befrielse 

och allra helst med en vuxen som är full av värdefulla erfarenheter, tyvärr går det inte alltid 

att få varken i hemmet eller i skolan (Nilsson, 1996). 

 

Hälsoprojekt 

På flera håll i Sverige finns det olika projekt med hälsa i fokus då flera kommuner och 

landsting har valt att satsa extra på ett hälsofrämjande arbetssätt i skolorna (Bokedal, 1997). 

Nedan följer en beskrivning av projekt och olika metoder som kan användas i ett 

hälsofrämjande arbete.  

Projektet Smartis startade hösten 2005 och syftade till att utarbeta en modell som skulle få 

barn att uppnå en naturlig rörelseglädje i sin vardag, framförallt de barn som undvek fysisk 

aktivitet. Modellen som togs fram skulle inkluderas i skolans arbete och ämnar ge ett mätbart 

resultat. Under projektets gång kom en idrottsförening till skolan en gång i veckan och hade 

ett pass på 60 minuter med fysisk aktivitet. Förutom det extra passet med fysisk aktivitet 

infördes ett pass med motorisk träning på 60 minuter varje vecka. Lärarna fick utbildning i 



17 

 

 

rörelse, lek och friluftsliv. De skulle själva ta initiativ till aktiviteter på rasterna och vara en så 

kallad Smartis-inspiratör. Avslappningsträning, massage och gemenskapsövningar utfördes i 

klassen. Projektet har resulterat i att både elevernas koncentrationsförmåga och självkänsla 

har förbättrats (Wagnsson, 2006).  

Att använda en stegräknare för att kontrollera elevernas motionsvanor och motivera dem till 

ytterligare ansträngningar har genomförts med framgång (Raustorp, 2004). Det är viktigt att 

processen inte blir till en tävling elever emellan, utan att resultaten hålls hemliga och endast 

klassens totala steg per dag räknas för att ge eleverna en lagkänsla. Det finns alltid elever som 

kommer att jämföra sina individuella resultat med varandra. Då gäller det som pedagog att 

visa att det är klassens totala prestation som är det viktiga och att lyfta fram att alla har olika 

förutsättningar och presterar efter sin bästa förmåga (Höjer, 2008). Rekommendationerna för 

flickor i åldern 6-12 år är 12000 steg per dag och för pojkar i samma ålder är det 15000 steg 

(Raustorp, 2004).   

NCFF har tillsammans med Säker och lekvänlig skolväg i Stockholms län lanserat en 

utmaning till Sveriges F-6-skolor. Under två veckor ska eleverna gå eller cykla till och från 

skolan, något som sparar både pengar och miljö. Tävlingen kan resultera i en vinst på 10,000 

kronor som ska användas till skolans fortsatta hälsoarbete (www.oru.se). 

Projektet Gåtåg härstammar från NCFF´s projekt Gå och cykla till skolan och innebär att 

föräldrarna turas om med att följa barnen till skolan. Barnen upplever det som en extra rast 

och trafiken utanför minskar vilket påverkar både säkerheten och miljön (Höjer, 2008).  

Den bild av kroppsideal som visas i media påverkar lätt eleverna och ger dem en skev bild 

utav verkligheten. De äldre eleverna kan göras medvetna om att mycket som visas på TV och 

i tidningar ofta är manipulerade bilder genom att själva få testa att manipulera bilder (Eliasson 

& Lindö, 1999). 

För att få barnen mer motiverade till att smaka och prova på ny mat finns det en metod som 

heter sapere-metoden. Sapere är latin och betyder smaka och förstå och det är precis vad det 

handlar om. Vad maten smakar när vi blundar eller håller för näsan och hur maten låter när vi 

tuggar är funderingar som lyfts i sapere-metoden. Syftet är att lära känna sina sinnen, träna sin 

verbala förmåga, bli en medveten konsument och variera sin kost (Höjer, 2008). Metoden 

behandlar i sig inte vad som är god kost utan om hur vi kan uppleva maten med flera sinnen, 
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något som ska ge deltagarna en vidare uppfattning om kost så att de småningom själva kan 

göra kloka beslut (Algotson & Hagman, 2008).    

Folkhälsoinstitutet rekommenderar olika metoder för att stärka den psykiska hälsan hos 

eleverna. Lärarledarskap är en arbetsmodell som syftar till att bearbeta och förebygga 

beteendeproblem och att stärka pedagogerna i deras ledarroll. Utvärderingar har visat att 

barnen har fler positiva samspel med klasskamraterna och bättre engagemang i skolans 

aktiviteter efter genomfört program (www.fhi.se). Kommunikationsmetoden Komet fokuserar 

på att minska konflikterna både i skolan och i hemmen med hjälp av både pedagoger och 

föräldrar. Tanken bakom metoden är att den vuxne måste hitta ett bättre sätt att bemöta barnet. 

Utvärdering av programmet har visat att mängden problem minskade kraftigt då pedagogerna 

och föräldrarna använde mer uppmuntran och mindre tjat. (www.kometprogrammet.se). 

Lions quest har ett arbetsmaterial, Tillsammans, med konkreta förslag på aktiviteter som är 

anpassade till läroplanen, Lpo94. Kommunikation, samarbete och konfliktlösning är delar 

som behandlas. Respekt till andra, förmågan att uppskatta sig själv och stå för sina åsikter är 

också viktiga delar i materialet (www.lion-quest.se). 

Diplom och certifikat på att skolan är hälsofrämjande finns att söka hos olika myndigheter 

och organisationer. Det kan ses som ett mål för skolan och vara motiverande för eleverna att 

få en hälsodiplomering (www.landstinget.sormland.se). Syftet med hälsodiplomering av 

skolor är att lyfta deras arbetsinsatser och motivera till ett fortsatt arbete. Svenska 

Motionsidrottsförbundet Korpen har en hälsodiplomering som måste förnyas vartannat år där 

skolan får hjälp och stöd av Korpen i sitt arbete till att bli hälsodiplomerade (www.korpen.se). 

Skolmatens vänner ger ut ett diplom till de skolor som certifierar sin måltidsverksamhet enligt 

skolmatens vänners betygskriterier (www.skolmatensvanner.se). Att skolorna själva skapar en 

hälsoskola med sin egen definition gör att det blir svårt att hitta en allmängiltig diplomering 

menar Korp (2004).  
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Hälsofrämjande arbete i Halland 

I följande kapitel beskrivs grunden till det hälsofrämjande arbetssättet som är på väg att 

implementeras i de halländska skolorna. Arbetssättet härstammar från Kanada och målen har 

sitt ursprung i regeringens nationella folkhälsomål.    

 

Healthy Schools i British Columbia 

Projektet Healthy schools i British Columbia i Kanada (Bokedal, 1997) har inspirerat arbetet 

på flera av Sveriges hälsofrämjande skolor. Hälsoskolorna i British Columbia har ett 

gemensamt mål:  

”Förbättra hälsan bland skolbarn och ungdomar så att de aktivt deltar i inlärning och övar 

färdigheter i beslutandet om hälsan” (Bokedal, 1997, s. 1).  

Barn och ungdomar får chans att själva ta ansvar för och engagera sig i sin personliga 

utveckling som innefattar skolämnen, det sociala och hälsan. Projektet bygger på att eleverna 

är med i hela processen, de ska inte matas med information om hälsa utan själva vara med och 

utveckla hälsofrämjande strategier. Hela arbetet bygger på en 5-stegsprocess, med följande 

steg:  

1. Skapa en gemensam vision av en hälsoskola.  

2. Välj och prioritera bland alla ”goda idéer”. 

3. Upprätta en handlingsplan.  

4. Verkställ planen.  

5. Utvärdera och celebrera (Bokedal, 1997, s 4). 

Att skolan utarbetar sin gemensamma vision gör att definitionen av en hälsoskola blir olika 

beroende på vilken skola det rör sig om. De har dock ändå samma gemensamma, ovannämnda 

mål. Utvärderingen ses som mycket viktig, framförallt i arbetet med att få andra skolor att 

anamma projektet. Slutligen har Healthy Schools några principer för det hälsofrämjande 

arbetet; Eleverna ska känna engagemang och elevinflytande är ett måste. Så många personer 

som möjligt ska vara inblandade i projektet och medverka från olika håll, så som 

skolsköterska, polis, fritidsledare m.fl. är viktigt. Arbetssättet ska inte vara föreskrivande utan 
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öppet och synen på hälsa ska vara bred och arbetssättet positivt. Dessutom poängterar de att 

projektet börjar småskaligt och där skolan befinner sig (Bokedal, 1997). 

 

Region Halland  

År 2003 antogs av regeringen elva nationella målområden om Sveriges hälsa (Folkhälsa 

Falkenberg, 2005). De här målen för folkhälsan har ett övergripande mål:    

”Att skapa samhälliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Marklund m.fl. 2005 s.7). 

Region Halland har i sin tur konkretiserat de elva målen och anpassat dem till Halland. 

Region Hallands folkhälsoarbete har delats upp på fyra olika arenor; bostadsområde, 

företag/arbetsplatser, hälso- och sjukvård samt förskola/skola. Förskolan och skolan ses som 

en mycket användbar arena då den kommer i kontakt med så gott som alla barn i samhället. 

De vuxna ses som en resurs framförallt i att vara en god förebild för barnen 

(www.regionhalland.se). 

 

Folkhälsa Falkenberg 

Region Hallands arbete sträcker sig över hela Halland men det finns mindre enheter som 

endast arbetar kommunalt. Folkhälsa Falkenberg är en av dem och arbetar med en lokal 

folkhälsoplan, där syftet är att skapa ett gemensamt, målinriktat, långsiktigt och organiserat 

folkhälsoarbete i Falkenberg (Folkhälsoplan, 2005).  

Falkenbergs hälsoarbete grundar sig utifrån de fem målen som Region Halland arbetat fram 

utifrån regeringens nationella mål. Det första innefattar ökad gemenskap, delaktighet och 

inflytande som leder till goda uppväxtvillkor som är det andra målet. Ökad kompetens och 

sysselsättning samt bättre livsmiljöer är även de viktiga mål. Att skapa hälsosammare 

levnadsvanor har också stor betydelse i deras hälsoarbete (Folkhälsoplan, 2005). 

Hälsoarbetet ska verka sjukdomsförebyggande men främst hälsofrämjande vilket innebär att 

fokusera på faktorerna som påverkar hälsan mot det positiva. För att lyckas med det har även 

Folkhälsa Falkenberg delat upp arbetet på olika arenor varav förskolan och skolan är en. En 
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hälsofrämjande skola innebär en helhetssyn som fokuserar på hela livsstilen, vilket innefattar 

både den fysiska och sociala likväl som den psykiska delen. Skolan ska arbeta för att bli en 

främjande plats för hälsa, lärande och arbete (Folkhälsoplan, 2005). 

Det finns många likheter mellan de gemensamma folkhälsomålen som Folkhälsa Falkenberg 

ska arbeta utifrån och målen skolan ska arbeta utifrån i Lpo94. Folkhälsa Falkenberg såg 

därmed en möjlighet till ett samarbete med skolorna i Falkenberg för att båda parter lättare 

skulle nå respektive mål. Ett samarbete kan medföra att alla får ut mer av sitt arbete än om de 

skulle arbeta var för sig (Naenfeldt, 2008). 

Under åren 2005 till 2007 hade Folkhälsa Falkenberg ett nära sammarbete med två skolor där 

syftet var att integrera det hälsofrämjande arbetet i den vanliga verksamheten. Arbetet 

präglades av samma 5-stegsmetod som användes i Healthy Schools i British Columbia. 

Folkhälsa Falkenberg ansvarade för att starta upp processen men det var skolan själv som 

ansvarade för genomförandet. Hela tiden fanns Folkhälsa Falkenberg som stöd vid sidan om. 

Synen på deras hälsofrämjande arbete har hela tiden haft utgångspunkt i det salutogena 

perspektivet vilket innebär att fokus varit på de faktorer som främjar hälsan (Naenfeldt, 2008).  

Folkhälsa Falkenberg utvärderade arbetet efter avslutat samarbete där resultaten visade att 

personalen upplevde en förändring i positiv riktning. De ser sin skola som mer 

hälsofrämjande än tidigare (Naenfeldt, 2008). 
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Metod 

Metodavsnittet är uppdelat i fem delar. Den första delen, urval, beskriver och motiverar valet 

av skola. Datainsamlingsmetod, den andra delen, visar på vilka undersökningsmetoder som 

använts. Under rubriken procedur redovisas den praktiska arbetsgången och i dataanalysdelen 

beskrivs analysens genomförande i detalj. Under forskningsetik visas de etiska riktlinjer som 

följts i denna vetenskapliga studie. 

 

Urval 

Inklusionskriteriet för skolorna som skulle delta i vår undersökning var att de skulle ha 

medverkat i Folkhälsa Falkenbergs hälsofrämjande projekt med framgång. Eftersom det fanns 

två skolor som passade in på vår profil valde vi därför att endast koncentrera oss på dessa. Det 

är av intresse för oss att göra vår undersökning på just de här skolorna eftersom de haft 

möjligheter och förutsättningar att fortsätta med ett hälsofrämjande arbetssätt. Det ultimata 

hade varit om hela personalgruppen på respektive skola hade deltagit i gruppintervjuerna, 

vilket var svårt att anordna. De informanter som deltog representerade samtliga stadier på 

skolan vilket ändå gav en helhetsbild.   

 

Datainsamlingsmetod 

Då vår studie ämnar beskriva människors olika uppfattningar om ett specifikt fenomen är en 

kvalitativ metod att föredra. Det ämne vi valt att undersöka är svårt att generalisera eftersom 

alla skolor har olika förutsättningar att arbeta hälsofrämjande, därför har vi valt att göra 

kvalitativa intervjuer på två skolor med hälsofrämjande arbetssätt (Johansson & Svedner, 

2006). Intervjuerna är så kallade fältintervjuer (Befring, 1994), där vi söker upp informanterna 

på deras respektive arbetsplats. 

Intervjuerna är av halvstrukturerad form vilket innebär ett antal teman och 

problemformuleringar att diskutera kring (Kvale, 1997; Befring, 1994). Vi har valt att göra 

intervjuer i grupp, en per skola samt en med de båda rektorerna som hade gemensamt ansvar 

över skolorna. Att pedagogerna får chans att tillsammans sitta och diskutera ger oss mer 
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uttömmande svar på våra frågor. Då intervjuerna gav informanterna fritt utrymme för 

diskussion skilde sig intervjuerna åt.  

Rektorerna valde vi att intervjua separat då vi tror att de omedvetet kan påverka pedagogernas 

svar och tankar kring det hälsofrämjande arbetet på skolan. Vi är medvetna om att det finns 

nackdelar med gruppintervju då det är lätt att vissa tar mer plats vilket kan medfölja att någon 

känner sig utanför (Trost, 1997). För oss är det inte den enskilde lärarens svar som är det 

viktigaste i vår undersökning utan det är helheten. En annan nackdel med gruppintervju är att 

intervjupersonerna kan hålla inne på information på grund av de andras närvaro, något vi inte 

tror är aktuellt för vår undersökning eftersom analysen inte kommer bedöma deras 

verksamhet utan endast belysa den.  

Inför intervjuerna har vi redan en uppfattning om att skolorna är hälsofrämjande och att ett 

hälsofrämjande arbetssätt är en positiv företeelse i skolvärden. Intervjuguiden är 

semistrukturerad och därmed uppdelad i tre delar där det först och främst är av intresse att ta 

del av informanternas spontana uppfattningar. Under intervjuns gång ska inga ledande frågor 

ställas innan informanternas redogörelser är klara och de inte har något mer att tillägga. För 

intervjuguide se bilaga 1. 

 

Procedur 

När urvalet var diskuterat tillsammans med Folkhälsa Falkenberg tog vi kontakt med 

skolorna. En kontaktperson på vardera skola bokade in ett datum och en tid som passade de 

övriga pedagogerna på den skolan. Kontaktpersonen fick en kort presentation av vad 

gruppintervjun skulle handla om som sedan kunde spridas vidare till de andra på skolan. 

Tiden bokades in kort inpå samtalet för att inte tappa kontakten.  

Vid intervjutillfället gjorde vi en sammanfattning av vad frågorna skulle handla om och att vi 

inte var där för att bedöma utan endast belysa deras arbete. Vi presenterade även hela 

examensarbetet överskådligt. Båda gruppintervjuerna genomfördes i respektive personalrum 

där skolans personal troligtvis känner sig bekväm. Det är viktigt att alla deltagarna får samma 

förutsättningar (Johansson & Svedner, 2006). Därför deltog vi båda i intervjuerna och samma 

person höll i intervjufrågorna vid båda tillfällena. Tiden för gruppintervjuerna var 

förbestämda till cirka trettio minuter, från lärarnas önskemål, för att få en begränsning.  
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Vid första gruppintervjun deltog majoriteten av pedagogerna på skolan. Det innefattade sex 

lärare från alla åldersgrupperna. Även under andra gruppintervjun deltog majoriteten av 

pedagogerna, fyra lärare som representerade alla åldersgrupperna. Det var för oss viktigt att 

alla åldersgrupperna var representerade under båda intervjuerna för att helhetsbilden av deras 

arbete skulle bli mer komplett. 

Intervjun med de båda rektorerna för skolorna skedde kort efter båda gruppintervjuerna med 

pedagogerna. Även rektorerna fick en kort presentation av arbetet inför intervjun.  

    

Dataanalys 

Vårt arbete är inte en filosofisk analys utav intervjuerna utan är en beskrivning av olika sätt 

att uppfatta hälsofrämjande arbete i skolan grundad i en empirisk undersökning. Empirisk blir 

den då den bygger på beskrivning och analys av våra intervjuer. Analysen beskriver hur 

informanterna uppfattar sin omvärld (Larsson, 1986).  

Dataanalysen inspireras av fenomenografi och visar på hur fenomenet framstår för våra 

informanter, inte hur det egentligen är. Vi vill beskriva och visa på olika kategorier som 

belyser informanternas skilda uppfattningar om hälsofrämjande skola. Kategorierna är 

kvalitativt skilda åt och representerar olika sätt att uppfatta hälsofrämjande skola (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008; Larsson, 1986). 

Intervjuerna transkriberades och utskriften jämfördes med inspelningen för att säkerhetsställa 

utskriftens reliabilitet. Utskrifterna lästes igenom för att skapa en helhetsbild. Därefter lästes 

de mer i detalj för att kunna urskilja olika utsagor om vårt fenomen. Samtliga uppfattningar 

grupperades för att sedan ytterligare analyseras mer kritiskt. Läsning varvades med reflektion 

för att eventuellt hitta nya perspektiv som måste belysas. Det är viktigt att ständigt söka efter 

likheter och skillnader för att kunna belysa informanternas uppfattning (Larsson, 1986). 

Uppdelningen i grupper arbetades fram till kategorier. Under analys av kategorierna fann vi 

underkategorier som i sin tur delades upp i minsta gemensamma nämnare. Slutligen 

namngavs kategorierna och stärktes med citat.  

 



25 

 

 

Forskningsetik 

Inför intervjuerna har informanterna upplysts om projektet och de har själva valt att delta. 

Informationen som getts har innehållit allt som möjligtvis skulle kunnat påverka informantens 

ställningstagande vilket är en viktig del i en forskares etiska riktlinjer (www.codex.vr.se). 

Det finns en etikprövningslag som säger att informanten skall underrättas om relevant 

information, så som undersökningens syfte och metod. Deltagandet är frivilligt och 

informanten har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Vi har poängterat att det inte 

handlar om att kritisera någon eller skolans arbete. Både informanternas och skolans identitet 

skyddas i och med att vi inte skriver med deras namn. I rapporten publiceras ingen data där 

informanterna går att identifiera. Det finns dock information som kan leda till igenkännande 

av skola, vilket vi fått godkännande för av rektorerna för respektive skola. Information om hur 

data hanteras har getts ut samt namn och telefonnummer till oss om det skulle dyka upp frågor 

(www.codex.vr.se). Informanterna hade möjlighet att under intervjun ställa frågor om 

undersökningen eller andra oklarheter.  

Det är av stor vikt att följa de här etiska principerna med noggrannhet då det medför att 

informanterna får ett större förtroende för oss och undersökningen vilket kan leda till ökad 

motivation i deltagandet (Johansson & Svedner, 2006).  
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Resultat 

Resultatet presenteras i form utav en tabell som visar informanternas olika uppfattningar om 

deras hälsofrämjande arbete utifrån frågeställningarna. Vi har även valt att presentera 

informanternas uppfattningar om uppnådda resultat, då det kan vara av intresse för läsarna. 

Samtliga uppfattningar hos informanterna är uppdelade i kategorier och styrks genom citat.   

Kategorier  Underkategorier  Utsagor  Intervju
Hälsofrämjande arbete  Integrerade moment       

      Klassrumsregler  1

      Aktiva raster  2

    Diskussion kring mat  1,2

   Självständiga moment       

      Roliga fredagspasset  1

      Eleverna dokumenterar  2

      Utomhusaktiviteter  1,2,3

      Färdiga arbetsmaterial  1,2

Erfarenheter  Fördelar/förutsättningar       

      Skolans läge  1,2,3

      Fri timplan  2

     Personalgruppen   1,2,3

      Positiva föräldrar  1,2,3

    Motgångar/hinder   

      Platsbrist  1,2

      Ekonomi  1,2,3

Varför hälsofrämjande arbete?  Motivering       

      Föräldrar  2

      Skolsituation  1

      Larmrapporter  2,3

    Mål       

      Gemenskap & respekt  1,2,3

      Avslutande långpromenad  2

 Effekter av hälsoarbetet  Eleverna       

    Gemenskap  1,2,3

      Trygg grupp  1,2

      Aktivare  2

  Lärarna     

     Nytt tankesätt    3

      Arbetsfördelning  1
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Hälsofrämjande arbete 

Den här beskrivningskategorin visar på informanternas uppfattningar om deras 

hälsofrämjande arbete. Konkreta aktiviteter lyfts fram och en uppdelning på integrerade och 

självständiga moment kändes naturlig.  

 

Integrerade moment  

Den generella uppfattningen hos informanterna var att det hälsofrämjande arbetet är integrerat 

och genomsyrar hela verksamheten.  

KLASSRUMSREGLER 

Vid varje terminsstart diskuteras och förankras ett antal regler för alla på skolan. En allmän 

inställning var att klassrumsreglerna ger ett gemensamt förhållningssätt. Att alla klasser har 

samma grundform att stå på är viktigt i ett hälsofrämjande arbete. De regler som används 

handlar om uppförandet i skolan gentemot både vuxna och elever, för allas trivsel. För att alla 

elever, även de yngsta, ska kunna ta till sig reglerna var de konkretiserade med bilder och 

uppsatta på väggen i varje klassrum. Reglerna lyfts upp och diskuteras regelbundet under 

terminens gång, vid tillfällen då konflikter ska lösas eller någon handlat enligt reglerna. 

Någon har glömt en frukt idag, men det ordnar vi säger någon, och då kan vi uppmärksamma 

att det är att dela med sig, som är en av reglerna.  

AKTIVA RASTER 

Det poängteras hur viktigt det är att eleverna är aktiva på rasterna och det är rastvaktens 

ansvar att se till att alla har något att göra. Eleverna ses överlag som aktiva och de är lätta att 

motivera till aktivitet. Det är ju ingen som står still och säger att den fryser, utan det är alltid 

aktivitet någonstans.  

DISKUSSION KRING MAT 

Matsituationen är en viktig del i arbetet och de upplever det som en fördel att äta i 

klassrummet. Man ser vad alla barnen äter, att man verkligen kan kolla upp läget att de 

smakar på allt och lär sig äta grönsaker. Pedagogerna poängterar vikten av att äta en 

balanserad kost med mycket frukt och grönt. Att få eleverna medvetna om deras matvanor är 
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viktigt. För att konkretisera det här arbetade de en period med tallriksmodellen och hur 

mycket socker vissa matvaror innehåller. Köket är en del i det hälsofrämjande arbetet och 

pedagogerna litar på deras kompetens. Frukosttillfällen har anordnats på skolan åt eleverna 

där de samtalat om vikten av bra frukost. För att få i sig tillräckligt med frukt så tar eleverna 

med sig egen hemifrån men problem uppstod eftersom eleverna uttryckte att de inte hade tid 

att äta den på rasten. Nu tar vi tid på timmen för att äta frukt innan de går ut på rast. 

 

Självständiga moment 

Informanterna uttrycker att de självständiga hälsofrämjande momenten känns naturliga i 

undervisningen. Det finns förhoppningar om att de enskilda momenten ger resultat som 

sprider sig över den andra undervisningen.  

ROLIGA FREDAGSPASSET 

En timme varje fredag är avsatt på schemat till att göra vad pedagogerna kallar lite roliga 

saker tillsammans. Detta uppfattas som en självklarhet. Lektionen innehåller 

samarbetsövningar i olika utformningar för att förbättra sammanhållningen i gruppen. Inslag 

som massage och lekar är vanliga. Lektionen återkommer varje vecka men ser olika ut varje 

gång och det är pedagogerna i klassen som än så länge står för utformningen. Uppfattningen 

fanns bland informanterna att det inte spelade någon roll om det hälsofrämjande arbetet var 

integrerat eller stod som ett moment på schemat. Arbetet gör man ju ändå. Den timmen skulle 

ändå ägnats åt något avslappnat och roligt. Pedagogerna tror att det schemalagda arbetet gör 

att de håller igång det hälsofrämjande arbetet och de har förhoppningar om att fredagspasset 

ger resultat i helheten.    

ELEVERNA DOKUMENTERAR  

Å så har vi i många år haft aktivitetskort för barnen. Det har varit ett uppskattat inslag hos 

både elever och pedagoger. Eleverna skriver ner vad de gjort på fritiden, så som cykling eller 

fotboll och lämnar in. En utlottning sker sedan på skolan med olika priser. Under en period 

hade Folkhälsan i kommunen en liknande tävling för barnen med fina vinster så som cyklar 

och presentkort. Skolan organiserade så att elevernas aktivitetskort kom in till folkhälsan. 

Förutom att lyfta upp fysiska aktiviteter fick eleverna även i uppgift att dokumentera veckovis 
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vad det är som gjort att det mått bra under veckan som gått, vilket gav en positiv syn på 

hälsan.    

UTOMHUSAKTIVITETER 

Det är också hälsofrämjande att vara ute med barnen. Det är något informanterna är eniga 

om. Friskvård är ett återkommande moment varje vecka där eleverna på hela skolan arbetar i 

grupper utomhus. Vi blandar åldrar och vi blandar pojkar och flickor. Aktiviteterna kommer 

ofta från barnens önskemål och kan vara allt från bandyturneringar till att leka lekar och gå 

promenader. Men vi är alltid ute och gör något roligt. Vädret är inget som hindrar 

utomhusaktiviteten. Det uppfattas som positivt att friskvård är en del av schemat då det blir en 

självklarhet hos eleverna. Upptill den friskvårdstimman har de yngre barnen även en 

utetimma där syftet är att lära känna naturen och deras omgivning. Fritids har även de 

utomhusverksamhet i form av en utedag full med olika aktiviteter.  

Promenader är vanliga inslag men det gäller att variera dem så att motivationen hos eleverna 

hålls uppe, bl.a. anordnar elevrådet något som de kallar påskpromenad och julpromenad. Som 

variation på utomhusaktiviteter arrangeras både cykelturer och skridskoresor. Flera pedagoger 

utnyttjar miljön utomhus till annan undervisning så som matematik och naturkunskap. De 

klasser som äter i sina egna klassrum utnyttjade tillfället strax innan, då det lätt blev stökigt, 

till att öva upp konditionen inför ett årligt lopp genom att springa en runda utomhus.   

FÄRDIGA ARBETSMATERIAL 

Det finns två färdiga material att arbeta utifrån som personalen inspirerats av, ”Kroppen som 

grogrund” och ”Lions quest”. Kroppen som grogrund utgår från den specifika gruppen där 

fokus ligger på likheter/olikheter och gemensamma värdegrunder som övningarna baseras på. 

Det är rätt så konkret. I materialet Lions quest baseras också övningarna på gemenskap och 

värdegrund. Det är ju inte bara att röra sig, det är knoppen också. Informanterna ser det lika 

viktigt att arbeta med det psykiska välbefinnandet som det fysiska och har därför sett det som 

en stor hjälp att använda de färdiga materialen.  
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Erfarenheter 

Den här kategorin belyser informanternas syn på deras fördelar och förutsättningar att arbeta 

hälsofrämjande samt de motgångar och hinder de stött på under arbetets gång. 

 

Fördelar/förutsättningar 

Alla skolor har olika förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och här visas 

fördelarna/förutsättningarna hos de skolor som deltog i undersökningen. 

SKOLANS LÄGE 

Båda skolornas lägen ses som positiva av samtliga informanter. Det är mindre skolor i mindre 

samhällen. Den ena skolan har gångavstånd till grönområde, havet och en större idrottsplats. 

Den andra skolan ser fördelar i sin närhet till belyst motionsslinga, skjutbana och större skog. 

Vi bor ju i naturen känns det som.  

FRI TIMPLAN 

De informanter som arbetat länge i skolan ser en positiv förändring i tid i och med de friare 

timplanerna. Då hade man ju inte kunnat göra det här. Då var man ju mer styrd av timplan. 

Det hade inte varit möjligt att tidigare genomföra ett liknande arbete som görs nu med den 

hälsofrämjande skolan.  

PERSONALGRUPPEN 

Rektorerna ser att det är en fördel med att det är små enheter. Det är då lättare att starta upp ett 

så här omfattande arbetssätt. Sen så hade vi väldigt bra uppstartsdagar… som betydde väldigt 

mycket för att verksamheten skulle komma igång och tänkandet skulle komma igång.  

Pedagogerna själva ser att det är lättare att konversera och komma överrens i diskussioner 

lärare emellan. Vi drar åt samma håll. I och med samarbetet med Folkhälsa Falkenberg där 

samtlig personal var inblandad sågs det som en förutsättning att all personal fick vad de kallar 

samma förhållningssätt eller samma grund att stå på. Personalen ser det som viktigt att alla 

på arbetsplatsen jobbar mot samma mål. Det hjälper inte om bara din klass jobbar med det 

om inte vi andra gör det. Utbildningen i projektet sågs positivt då det stärkte personalgruppen. 

Mår de väl så indirekt mår våra skolbarn och förskolebarn väl. Rektorerna betonar vikten av 
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personalens välmående då det speglar sig i klimatet på skolan. De menar vidare att de själva 

som rektorer måste vara lyhörda och beredda på situationer då personalen känner sig 

stressade. Man får vara där och stötta och tala om att tänk inte på allt som du inte gjort under 

dagen utan fokusera på att det här har jag faktiskt gjort. Att det finns någon drivande i 

personalen, en eldsjäl, är en stor fördel för att arbetet ska fortskrida och för att hålla 

motivationen uppe bland de andra pedagogerna. Samtidigt måste alla vara öppna för nya idéer 

så att arbetet kan utvecklas. Rektorerna menar att det gäller att se på det hälsofrämjande 

arbetet som ett paraply över verksamheten. Ett sätt att tänka om allt man gör i verksamheten. 

Arbetet baseras i stort på personalens engagemang men ledningen har en viktig uppgift i att 

stödja och uppmuntra personalen i deras arbete. Rektorerna ser en stor fördel i att 

pedagogerna är envisa och håller igång projektet, de ger inte upp. Uthållighet skulle man väl 

kunna kalla det.  

POSITIVA FÖRÄLDRAR 

Föräldrarna har ju bara tyckt det varit positivt. Informanterna trycker på vikten av att 

informera föräldrarna för att få förståelse för arbetet vilket bara uppfattats som positivt från 

föräldrarna. Vid föräldramöten eller liknande informeras föräldrarna om aktuella händelser i 

det hälsofrämjande arbetet och vad de kan göra för insatser. Då kan man ju ta upp att det är 

lämpligt att man följer sitt barn till skolan gåendes eller cyklandes istället för att man kör 

barnet. Vid ett föräldramöte medverkade föräldrarna i samarbets- och värderingsövningar för 

att se på hur pedagogerna arbetar med deras barn. Det är för att skapa förståelse så att man 

samarbetar mot samma mål.  

 

Motgångar/hinder 

Informanterna ger främst en positiv skildring av deras hälsofrämjande arbete, men när 

diskussionen kom upp om eventuella motgångar och hinder var de enade om följande 

områden. 

PLATSBRIST 

Pedagogerna ser ett stort hinder i de begränsade lokalerna, dels inne i skolbyggnaden men 

framför allt den lilla idrottshallen. Informanterna anser att problemet är störst på 
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vinterhalvåret då det inte är lika lätt att vara utomhus på idrott- och hälsalektionerna. 

Omorganisering av verksamheten har också ställt till det så att det ibland brister i utrymme då 

det används till annat. Man kan ju önska större i alla fall.  

EKONOMI 

Ekonomin är en ständig begränsning i skolans arbete. Informanterna påpekar problemet med 

att skolor i mindre samhällen ofta har behov av att anlita bussar för att ta sig till olika 

aktiviteter, vilket medför höga kostnader. Ett stort önskemål är att ekonomin räcker till att 

utveckla skolans utemiljö. Ha råd att göra skolgårdarna till den utmanande rörelseaktiva 

skolgård som man skulle vilja ha. Pedagogerna uttrycker att pengar till bl.a. klätterställning 

saknas. Vi köpte in en del hopprep, de är ju mycket billigare än en klätterställning. 

Rektorerna är medvetna om problematiken med pengar. Det är en del i det hela som vi måste 

hjälpa till med. Ett annat önskemål som begränsas av ekonomin är inköp av stegräknare för 

extra motivation vid promenader. En möjlighet som fanns förr var att elevernas föräldrar 

kunde hjälpa till när något skulle byggas på skolgården. Möjligheten till att utnyttja 

föräldrarna finns inte längre, EU-reglerna sätter höga krav på säkerheten vilket medför en 

merkostnad. 

 

Varför hälsofrämjande arbete? 

Skolorna hade olika motiveringar till varför de började arbeta hälsofrämjande och även olika 

mål de ville uppnå, något som motiverar till ett fortsatt arbete.  

 

Motivering 

Det hälsofrämjande arbetet har länge funnits i pedagogernas tankar men olika faktorer har 

bidragit som extra drivkraft i arbetet. 

FÖRÄLDRAR 

Det visade sig att det fanns funderingar hos föräldrarna kring barnens fysiska aktivitet. 

Föräldrarna upplevde att deras barn inte rörde på sig så mycket som de egentligen borde göra. 

Då undrade föräldrarna vad vi skulle göra åt att barnen inte ville röra sig. Skolan tog till sig 
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detta och diskuterade olika lösningar och det var en faktor som bidrog till att det 

hälsofrämjande arbetet började. 

SKOLSITUATION 

En orolig skolgård medverkade som extra motivation till att börja arbeta med respekt. Respekt 

dels mellan barnen men även mellan vuxna och barn. Vi sökte ju någonting för vi kände ju att 

det var mycket som hände på skolgården. De poängterade också vikten av att personalgruppen 

ska ha samma regler vilket de inte hade tidigare. Pedagogerna upplevde att de behövde något 

slags redskap som hjälp för att kunna hantera situationen och gå vidare.  

LARMRAPPORTER 

Informanterna berättade om larmrapporter gällande barns hälsovanor som kom redan på 90-

talet. Det visade sig att barn generellt hade dålig kondition. Då detta uppmärksammades blev 

pedagogerna extra motiverade att försöka motverka denna negativa trend. Informanterna har 

även observerat rapporter om stress och menar att det är viktigt att uppmärksamma hur barnen 

mår. Att barnen har det tryggt och gott i vår verksamhet.  

 

Mål 

För att genomföra en bra verksamhet är det viktigt att ha uppsatta mål att arbeta mot. Det är 

en fördel om de går att utvärdera. 

GEMENSKAP & RESPEKT 

Informanterna värdesätter gemenskap och respekt både bland barn och vuxna och har därför 

satt upp de som mål för sin verksamhet. Ett mål som alltid ska strävas efter och inte slutas 

arbeta med. Det är ju ständigt och jämt vi håller på med det här så att säga. När situationerna 

dyker upp gäller det att ta tillvara på tillfället och diskutera. En av grundtankarna är att skapa 

samarbete mellan de yngre barnen och de äldre. Man vinner ju något på det om barnen trivs i 

gruppen. Informanterna upplever att om barnen är trygga får det en positiv effekt på 

inlärningen. På en skola med många åldrar är det viktigt att kunna samarbeta, både elever 

emellan och lärare emellan. 
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Läroplanen har en stor plats i arbetet på skolan, inte minst inom det hälsofrämjande arbetet. 

För att nå läroplanens mål upplevdes ett behov av redskap. Informanterna tar upp att det står 

om att barnen ska fostras till trygga individer och att de ska ta ansvar för varandra. Att 

acceptera varandras olikheter och den biten, det handlar ju definitivt om respekt. I läroplanen 

finner informanterna stöd i sitt arbete.  

AVSLUTANDE LÅNGPROMENAD 

Ett mål är att bygga upp styrkan och konditionen hos eleverna. Vid slutet av varje termin 

anordnas en långpromenad. Man ska klara av att gå den promenaden, även de små barnen. 

Promenaden är 4-5 km åt ena hållet och lika långt tillbaka.  

 

Effekter av hälsoarbetet 

Det är betydelsefullt att se resultat i arbetet, både positivt och negativt, för att kunna utvärdera 

och reflektera kring vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Det har dock funnits en 

osäkerhet bland informanterna om vad som varit resultat av just det hälsofrämjande arbetet 

eller om det berott på något annat. Är det en effekt utav projektet eller är det effekt av de här 

tankarna som finns hela tiden? 

 

Eleverna 

Eftersom arbetet främst riktat sig mot eleverna är det främst där resultat uppmärksammats. 

GEMENSKAP 

Pedagogerna märkte att eleverna uppskattade arbetet med gemenskap när de arbetade i 

blandade grupper. Eleverna började fråga efter fler tillfällen med arbete tillsammans med de 

andra årskurserna. Det kan ju de ofta säga, åh så roligt det va´, tänk, kommer du ihåg och så. 

Dröjer det för länge mellan tillfällena kommer oftast eleverna och påminner pedagogerna. Det 

märks tydligt på eleverna att det är någonting de vill göra oftare. 
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TRYGG GRUPP 

Tidigare fanns det mycket konflikter att lösa som tog mycket kraft och energi från personalen, 

som inte längre finns idag. Informanterna har sett resultat i form av lugnare och tryggare 

elever, framför allt de som undervisar bland de äldre barnen då eleverna varit med i det 

hälsofrämjande arbetet en längre tid. Så just att arbeta hälsofrämjande har ju glada och 

positiva elever så blir vi glada och positiva själva också. De poängterar att ett sådant här 

arbete tar tid och det tar även tid att se resultat.   

AKTIVARE 

Eleverna orkar mer, vad gäller både raster och långpromenader. Det märks framförallt i form 

utav mindre gnäll. Rasterna är fyllda med frivilliga aktiviteter som eleverna tar initiativ till 

själva.  

 

Lärarna 

Att arbeta hälsofrämjande har inte bara gett resultat i barngruppen, även pedagogerna har 

utvecklats. 

NYTT TANKESÄTT  

Rektorerna uppfattar att pedagogerna hela tiden strävar mot att göra saker tillsammans. Man 

tittar liksom hela tiden på vad vi kan göra ihop för att vi ska lära känna alla barnen. Fokus 

ligger på att ha samma tankar och samma arbetssätt med barnen. 

ARBETSFÖRDELNING 

Då när det var jobbigt här fick vi ha tre rastvakter här, är att nämna att idag har vi en 

rastvakt. Generellt sett menar informanterna att då arbetet gett så positiva resultat bland 

eleverna har arbetsinsatserna kunnat omfördelas och utnyttjas effektivare. Att konflikterna har 

minskat har medfört att även arbetsbelastningen minskat. Och då blir ju arbetsbelastningen 

mindre och trivseln blir ju större. 
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Diskussion 

I följande diskussion knyter vi ihop bakgrunden och resultatet med hjälp av 

frågeställningarna. Vi anser att resultatet är relativt generaliserbart. Med det menar vi att 

läsaren kan känna igen sig och dra paralleller till egna upplevelser. Vi tror och hoppas att 

skolpersonal som läser denna examensuppsats kan ha nytta av resultatet och våra resonemang 

vid uppstartande av ett hälsofrämjande arbetssätt. Mycket av informationen vi lyft fram 

utifrån informanternas uppfattningar kan säkerligen många skolor känna igen. 

 

Resultatdiskussion 

Vår första frågeställning handlade om hur pedagogerna kan arbeta hälsofrämjande. Genom 

intervjuerna kom det fram att arbetet med hälsa kan integreras i verksamheten och behöver 

inte vara ett självständigt ämne. Det är något som Nilsson och Norgren (2001) ser många 

fördelar med eftersom det blir ett mer hälsofrämjande arbete istället för 

sjukdomsförebyggande.  

Informanterna ser det hälsofrämjande arbetet som en ständig process och som ett tankesätt 

likaväl som ett arbetssätt. Det här kan kopplas till Antonovskys kontinuummodell som 

illustrerar hälsans två poler (Rydqvist & Winroth, 2008). Det hälsofrämjande arbetet är inte 

något som kan bli färdigt, det är omöjligt att uppnå den ultimata hälsostatusen. Det innebär att 

hälsofrämjande arbete är en ständigt pågående process.  

Det hälsofrämjande arbetet kan se olika ut på olika skolor. De skolor som var med i studien 

hade inriktat sig på olika delar. Arbetet med hälsa kan handla om den fysiska aktiviteten så 

som ökad kondition och rörelse, kost och förbättrade matvanor eller det psykiska välmåendet 

med gemenskapsövningar och annan social träning. Trots att skolan fokuserar på en av 

delarna är det inte att förglömma de andra. Det visade sig i resultatet att informanterna ansåg 

att alla delarna är lika viktiga även om fokus är riktat mer på en. Informanterna hade många 

bra tips och idéer som var kopplade till hälsofrämjande arbete och under diskussionens gång 

blev de bara fler och fler. En risk med det är, som Korp (2004) tar upp, att hälsa blir ett så 

brett begrepp att nästan allt passar in. Problemet blir då att det är lätt att fokusera på det man 

redan gör istället för vad som behöver arbetas med. Det är viktigt att utgå från vart skolan 
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befinner sig idag och vad som behöver utvecklas (Bokedal, 1997), det är så de framgångsrika 

hälsoskolorna i Kanada arbetar. 

Den andra frågan rörde sig om vad informanterna haft för fördelar/förutsättningar och vad de 

har mött för hinder/motgångar? Informanterna var mycket motiverade till det hälsofrämjande 

arbetet vilket är en förutsättning för att det ska bli något bra av det. Deras första reaktion när 

vi tog upp frågan om deras motgångar och hinder var tystnad. Det som sedan kom upp rörde 

framförallt platsbrist och ekonomi, något som säkerligen många skolor kan hålla med om. I 

inledningen berättade vi om de pedagoger vi stött på som känner behov av inspiration till att 

arbeta med hälsa, de uttrycker problem med att få tiden att räcka till att arbeta hälsofrämjande. 

Tidsbrist är inget som någon utav informanterna tog upp som problem, troligtvis eftersom det 

hälsofrämjande arbetet sågs som en naturlig del i verksamheten. Ett hinder som inte kom fram 

genom intervjuerna var brist på kunskap. Det berodde säkerligen på att informanterna hade 

gått fortbildning inom ämnet samt hade gemensamma uppstartsdagar med mycket information 

och många diskussioner kring hälsa. Alexandersson & Medin (2000) uttrycker att det är 

viktigt att först definiera hälsa för att kunna arbeta hälsofrämjande. Informanterna upplevde 

troligtvis att de hade baskunskap i ämnet och en gemensam syn på begreppets innebörd. Vi 

ser en fördel i att pedagogerna har tillräckligt med kunskap om hälsofrämjande arbete för att 

arbetssättet ska vara givande.  

En av de fördelar som informanterna nämnde i intervjuerna rörde skolans läge, något som 

även kan ses som negativt. Skolan kan vara både nära och långt från skog, hav och 

idrottsplatser. Det finns ingen skola med det optimala läget med lagom långt till allt och med 

alla olika miljötyper i närheten. Det viktiga är att se på sin arbetsplats och vad den har att 

erbjuda och utnyttja det.  

Varför väljer då pedagogerna att arbeta hälsofrämjande? Motivationen kom från olika håll. 

Föräldrar som uttryckte att de märkte att deras barn hade ett behov av mer rörelse tillsammans 

med larmrapporter om den försämrade hälsan medförde att pedagogerna tog itu med det 

hälsofrämjande arbetet. Skolsituationen var en annan motivation, där pedagogerna märkte att 

eleverna hade svårt att komma överens.  Frågan vi då ställer oss är om det är nödvändigt att 

skolan upplever problem för att vilja arbeta hälsofrämjande. Vårt resultat visar att skolorna 

som deltog i undersökningen började på grund av något slags problem som fanns. Det är 
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därmed inte sagt att de inte hade börjat arbeta hälsofrämjande utan att de upplevt problem 

eller behov av det. 

Resultat i ett hälsofrämjande arbete är svårt att se och det kan ta lång tid att nå. Oavsett om 

det hälsofrämjande arbetet ger direkta resultat eller inte så bör det fortskrida eftersom det är 

en del i det livslånga lärandet. Antonovsky (1991) menar att det är det framtida välmåendet 

som är det viktigaste. Informanterna uttrycker det som att tankarna alltid funnits där men att 

arbetet inte alltid varit lika utmärkande. Det är viktigt att ständigt reflektera och utvärdera sitt 

arbete för att utvecklas och uppdateras. 

Informanterna uttryckte det tydligt att stödet från de andra pedagogerna var mycket 

betydelsefullt, att känna uppbackning från sina kollegor är väsentligt för trivseln på 

arbetsplatsen. Det är i sin tur nödvändigt för elevernas trivsel att personalen mår bra, vilket 

även rektorerna påpekade under intervjun. Om pedagogerna har samma förhållningssätt kan 

det underlätta i samarbetet. Det kan nås genom att diskutera fram en gemensam syn på hälsa, 

något som vi även tagit upp i bakgrunden. För att kunna arbeta hälsofrämjade så måste hälsa 

först definieras så att alla vet vad de ska arbeta mot. Rektorerna tryckte mycket på att deras 

viktigaste uppgift var att stödja pedagogerna i deras arbete, något som förutsätter att de själva 

också är insatta i vad skolans hälsofrämjande arbete innefattar. Informanterna svarade tydligt 

att de kände stöd i läroplanen, men hur och på vilket sätt framkom inte i intervjuerna. 

Däremot upplevde informanterna ett behov av redskap att ha till hands när de ska arbeta med 

alla de viktiga delar som läroplanen tar upp. Läroplanen är väldigt öppen för fri tolkning 

vilket kan ses som både positivt och negativt. 

Det sågs även som ett stort stöd att elevernas föräldrar var positiva till det hälsofrämjande 

arbetet och visade intresse. Det är också något som Cervin (2008) diskuterar, ett samarbete 

mellan hemmet och skolan och liknande värderingar hos föräldrarna och pedagogerna 

underlättar arbetet. Det finns dock alltid en risk att föräldrarna känner sig kritiserade när 

hälsofrågor diskuteras. Därför är det viktigt att det finns en öppen dialog mellan hemmet och 

skolan för att föräldrarna inte ska uppleva att skolan tar över deras uppgift som 

vårdnadshavare. 
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Metoddiskussion 

Det är svårt att mäta tillförlitligheten i undersökningen, men vi anser ändå att reliabiliteten är 

relativt hög eftersom alla informanter fick samma förutsättningar inför intervjuerna. Enligt 

Johansson och Svedner (2006) blir reliabiliteten aldrig perfekt men det är viktigt att ändå vara 

konsekvent och ge alla lika villkor för att hålla det på en vetenskaplig nivå. Intervjuerna 

genomfördes på samma sätt med samma person som intervjuade. Eftersom intervjun var av 

halvstrukturerat slag och det fördes mer ett resonemang och diskussion om olika huvudteman 

medförde det att fokus hamnade på olika saker i de olika intervjuerna (Kvale, 1997). Det gav 

informanterna möjlighet att spontant berätta om deras uppfattningar vilket var en fördel för 

studien då det är dessa vi ville åt. Om samma studie hade genomförts igen med samma 

förutsättningar och med samma procedur är chansen stor att resultatet blir liknande. Då menar 

Johansson och Svedner (2006) att noggrannheten är hög.   

Även validiteten anses som hög då resultaten täcker hela det område som avsågs att 

undersökas, vilket är en förutsättning enligt Johansson och Svedner (2006). Intervjuerna var 

givande och vi upplevde att informanterna svarade uppriktigt. En fördel med vår 

undersökning var att den inte hade som avsikt att kritisera eller fördöma någons arbete utan 

endast belysa och visa på uppfattningen om deras hälsofrämjande arbetssätt. Det tror vi var en 

faktor som medförde att det inte fanns någon anledning för informanterna att dölja något. 

Trovärdigheten styrks ytterligare då vi eftersträvade en objektiv ståndpunkt under 

intervjuerna, vilket Kvale (1997) anser viktigt för att resultatet ska visa en reell bild utav 

verkligheten utan personliga vinklingar.  

Under analysprocessen avsåg vi att vara ytterst noggranna. Detta genom att läsa igenom 

intervjuerna ett flertal gånger innan sammanställning av resultatet för att bli bekanta med 

innehållet och finna lämpliga kategorier. Även efter sammanställningen av resultatet lästes 

återigen transkriptionerna för att eventuellt finna nya aspekter som borde belysts men även för 

att styrka det som redan skrivits, vilket Kvale (1997) ser som en viktig del. Vi upplever att vi 

genom analysen funnit det intressanta och mest väsentliga för undersökningen.  
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Slutsats & implikation 

Vårt resultat visar tydligt att det är möjligt att arbeta hälsofrämjande med små medel som 

ändå ger resultat. Det gäller att skapa ett nytt förhållningssätt och se på arbetet långsiktigt. 

Givetvis finns det olika hinder och motgångar som skolpersonalen stöter på men även 

förutsättningar och fördelar som förenklar deras arbete. Vi tror och hoppas att resultatet är 

användbart för verksamma pedagoger som vill börja arbeta hälsofrämjande, men även för dem 

som redan påbörjat arbetet. Att läsa om fungerande exempel kan ge motivation och 

inspiration till arbetet.  

Den här studien har gemomförts med informanter på skolor i samma kommun med samma 

typ av upplägg på arbetsformen. Det hade varit intressant att göra en liknande undersökning 

som hade innefattat informanter på skolor från olika kommuner där det skiljer i det 

hälsofrämjande arbetets upplägg. Det hade säkerligen kommit fram andra intressanta aspekter 

som varit värdefulla att belysa. En annan intressant aspekt hade varit att forska om hur 

eleverna egentligen ser på hälsa och vad de anser som viktigt att arbeta med i skolan.  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

Beskriv ert hälsofrämjande arbete.  

o Dagligen, veckovis, årsvis.  

o Rektorns ansvar vs lärarnas ansvar? 

• Har ni, lärare och rektor, diskuterat fram en gemensam syn på hälsa? 

• Varför väljer ni att arbeta hälsofrämjande? 

o Projektets påverkan. 

• Är det integrerat i verksamheten eller ett fristående ämne? Varför?  

Hur skulle ni beskriva era erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande?  

• Har ni några förutsättningar att arbeta hälsofrämjande?  

• Vad ser ni för positiva effekter av ert hälsofrämjande arbete?  

• Har ni känt stöd i ert hälsofrämjande arbete?  

o Från rektor/lärare, föräldrar, Lpo94? 

• Har ni mött några hinder/motgångar? Beskriv vilka och på vilket sätt?  

o Föräldrarna, eleverna, ekonomi? 

o Hur hanterar ni motgångarna? 

Hur skulle ni vilja sammanfatta era erfarenheter av det hälsofrämjande arbetet 

som kan vara intressant för andra?  

• Kan ni se någon skillnad i ert hälsoarbete om ni jämför dagsläget med perioden då Ni 

samarbetade med Folkhälsa Falkenberg?  

 


