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Hälsa är väldebatterat i olika sammanhang och enligt Skolverket, Myndigheten för 
skolutveckling samt Regeringen har skolan ett uppdrag att arbeta med hälsa. Syftet med denna 
studie var att göra en lägesrapport bland personalen på en grundskola gällande hälsa och 
hälsoarbete. Vad som görs och hur ett hälsoarbete bedrivs på en skola samt vad för 
inställningar som fanns bland personalen var frågeställningar som låg till grund för studien. I 
denna studie användes kvantitativ forskningsstrategi där enkäter användes för att få en så 
heltäckande bild som möjligt.     
 
Resultatet redovisas utefter våra frågeställningar och visar bland annat att all personal måste 
vara delaktig om ett fungerande hälsoarbete på en skola ska bli framgångsrikt. Resultatet visar 
även på att begreppet hälsa är individuellt och har olika innebörder beroende på vem som 
tillfrågas. Dessutom framkom det att det är viktigt att jobba med hälsa på alla plan som finns i 
skolan.  
 
Hälsa kopplas ofta till kost och motion men innefattar så mycket mer. Hälsa handlar allt ifrån 
fysiskt, psykiskt till socialt välbefinnande. Därför är det viktigt att i ett hälsoarbete beröra alla 
dessa delar för att få ett så heltäckande arbete som möjligt. Vi har kommit fram till att arbetet 
måste vara förankrat bland all personal för att ett hälsoarbete ska bli slagkraftigt och fungera i 
längden.  
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1. Inledning 
 
Hälsa är ett begrepp som är väldebatterat i olika sammanhang och dagligen står det att läsa 
om hälsa utifrån olika perspektiv i media. Antalet larmrapporter kring barn och ungdomars 
dåliga hälsa ökar och undersökningar som Statens Folkhälsoinstitut har gjort, på uppdrag av 
regeringen är alarmerande (Regeringen, 1). Antalet överviktiga och feta människor har 
kraftigt ökat sedan 80-talet, detta gäller inte bara Sverige utan det är ett globalt fenomen. 
Dåliga matvanor i kombination med låg fysisk aktivitet är en av orsakerna till dagens övervikt 
och fetma. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är 15-20 % av barnen i Sverige överviktiga, 
2-8 % av dessa barn är feta (ibid). Rasmussen med flera (2004) menar att den ökade 
lättillgängligheten av snabbmat och halvfabrikat har påverkat att allt fler mer sällan lagar mat, 
vilket i sin tur leder till sämre matvanor. Vidare menar författarna att våra förändrade 
levnadsvanor såsom snabbmat, läsk och godis också bidrar till ohälsa hos både vuxna och 
barn. Enligt SCB (Regeringen, 1) har ökningen av övervikt bland barn gått snabbare än på 
vuxensidan. Fetma under barndomen kan leda till allvarliga hälsoproblem, risken är stor att de 
förblir feta i tonåren och även i vuxenlivet (ibid). För att skapa förutsättningar för en god 
hälsa för befolkningen har regeringen upprättat elva folkhälsomål (Regeringen, 2). Ett av 
dessa folkhälsomål för att få bukt på fetma och övervikt är att på lång sikt utveckla ett intresse 
för fysisk aktivitet och på det viset förändra människors rörelsemönster (Regeringen, 3). 
Minskad motion är också en effekt av det stressade samhället då människor inte värderar 
motion särskilt högt utan prioriterar annat framför motion och även dagens teknik påverkar att 
vi rör oss mindre (Rasmussen m.fl., 2004).  Hamdy (2004) påpekar att benägenheten till att 
titta mer på tv och video/dataspel leder till allt mindre fysisk aktivitet. Internet har ytterligare 
minskat vår benägenhet till träning (ibid). Det krävs ett samarbete på alla nivåer i samhället 
och att de olika samhällssektorerna samarbetar och medverkar för att stimulera folket till ökad 
fysisk aktivitet. Aktörer från offentliga och privata sektorn samt frivilligorganisationer är i 
detta sammanhang väldigt viktiga (Regeringen, 3). Om larmrapporterna om barns och 
ungdomars ohälsa nu stämmer, vart grundar sig egentligen problemet? Kan skolan medverka 
till att bryta denna ohälsa hos våra barn och ungdomar i samhället?  
 
Många barn är fysiskt inaktiva och blir allt tyngre, detta beror i första hand på de har ett allt 
mer stillasittande liv (Landstinget Kronoberg, 2003). Om detta nu stämmer, borde inte vuxna 
ta mer ansvar för barnens liv och tänka på de faror som finns? Är det alla vuxnas ansvar att 
försöka bryta denna trend i samhället eller hos vem ligger ansvaret? Ligger ansvaret bara hos 
föräldrarna/vårdnadshavarna eller har skolan ett ansvar här? Enligt Skolverket, Myndigheten 
för skolutveckling samt Regeringen har skolan ett uppdrag att på olika sätt arbeta med hälsa, 
men hur ligger det till? Eftersom skolan har ett ansvar, hur ska dessa problem tillmötesgå och 
hur kan ett hälsoarbete se ut? Då flertalet faktorer kan påverka hälsan bör man som 
riktpunkter vid hälsoarbete se till den omgivande miljön, genetiska faktorn och levnadsvanor. 
Även om inte skolan och dess personal kan påverka den genetiska faktorn, kan skolan verka 
både gällande levnadsvanor och den omgivande miljön då barn och ungdomar spenderar en 
väldig stor del av sina liv i skolan.   
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2. Teoretisk bakgrund 
 
I bakgrunden kommer vi att presentera olika definitioner på hälsa. Vidare kommer vi att 
introducera vad det är för faktorer som påverkar vår hälsa och hur arbete med hälsa kan se ut. 
Vad säger skolans styrdokument, vad har Regeringen för inställning och intresse till att arbeta 
med hälsa? Vem eller vilka är det som har ansvaret för att det bedrivs hälsoundervisning i 
skolan?  
 
 
2.1 Definition på hälsa  
 
Hälsa är ett mångdefinierat begrepp och det kan vara svårt att veta vad det egentligen innebär 
och står för. Hälsobegreppet är indelat i två kategorier, det biomedicinska och det 
humanistiska synsättet (Medin & Alexandersson, 2000, Andersen m.fl., 2004). Det 
biomedicinska synsättet menar att hälsa är frånvaro av sjukdom där hälsa och sjukdom ses 
som motsatspar. I denna inriktning studeras människokroppens funktioner och kroppen delas 
in i delar som studeras var för sig, till exempel olika organsystem. Fokus ligger på kroppen i 
sig och inte människan i sin helhet. Sjukdomen är det centrala och det är det som står i fokus 
och en människa med sjukdom uppnår ingen hälsa (ibid). Den humanistiska inriktningen 
fokuserar inte bara på kroppen utan på helheten, där sambandet mellan hälsa och sjukdom 
studeras. Hälsa ses i denna inriktning som något mer än frånvaro av sjukdom. Det är mellan 
omgivning och individ som hälsa uppstår och människan ses som aktiv och skapande (ibid).  
 
Hälsa kan mätas på olika sätt och hur hälsa mäts beror på hur hälsa definieras, menar Medin 
och Alexandersson (2000). Att mäta hälsa utifrån ett biomedicinskt synsätt är inga större 
problem då uppgifter om livslängd och dödlighet lätt går att samla in. Sjukdomar hos en 
befolkning är svårare att mäta eftersom det är svårt att definiera gränserna. Hur mäts då 
individers handlingsförmåga och välbefinnande, som är den humanistiska synen på hälsa? Ett 
alternativ är att individen själv får beskriva och skatta sin egen hälsa (Medin & 
Alexandersson, 2000). För att detta ska fungera finns det flera olika instrument där den 
egenupplevda hälsan går att mätas vilket kommer att redogöras längre fram i bakgrunden.  
 
Flertalet definitioner på hälsa finns och den mest citerade är Världshälsoorganisationens 
(WHO, 1948) definition på hälsa:  
 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity. (WHO, 1948) 

 
Ovanstående definition har Rydén och Stenström (2000) översatt till: ”Hälsa är ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, andligt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet.” 
(Rydén och Stenström, 2000:6). 
 
Ytterligare en definition på hälsa är utformad av Rydqvist och Wintroth (2002) och den lyder:  
 

Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav – och för 
att kunna förverkliga sina personliga mål. (2002:16)  

 
 
Hälsa definieras olika beroende på vem som får frågan och vilken kulturell bakgrund som 
finns, enligt Svederberg och Svensson (2001). Människors tankar, attityder, värderingar och 
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handlingar gällande hälsa är olika beroende på de erfarenheter, traditioner och levnadssätt 
som råder i den kultur de lever i (ibid). Medin och Alexandersson (2000) påpekar att hälsa är 
relaterat till i vilken omfattning en människa har förmågan att kunna förverkliga det som är 
betydelsefullt. Nordenfelt (2004) anser att hälsa handlar om att ”må bra” och att kunna 
fungera i ett socialt sammanhang. Hälsa kopplas då ihop med en känsla, en känsla av 
välbefinnande och en förmåga till handling. Vidare menar Nordenfelt att hälsa är en resurs 
som påverkar en människas handlingsförmåga i det sociala sammanhang hon befinner sig i. 
Författaren påpekar även att sjukdom och hälsa är två helt olika begrepp och sjukdom kan 
vara en orsak till ohälsa, men att det inte är sjukdomen som utgör själva ohälsan. En persons 
handlingsförmåga kan begränsas av en sjukdom som i sin tur kan orsaka ohälsa. Ohälsa som 
kan begränsa ens persons handlingsförmåga kan exempelvis vara social utstötning, psykisk 
obalans eller en känsla av meningslöshet (ibid).  
 
I Lpo 94 påpekas att hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. Skolan ska aktivt 
motverka all form av kränkande behandling (Skolverket, 2006). Vidare ska skolan arbeta med 
elevens välbefinnande som sker på ett fysiskt, psykiskt och socialt plan. Att stärka eleverna 
och främja deras harmoniska utveckling är även ett av skolans uppdrag. Detta kan jämföras 
med den humanistiska inriktningen då betoningen ligger på hela människan, där människan 
ses i sitt sammanhang (Medin & Alexandersson, 2000).  
 
 
2.2 Hälsans bestämningsfaktorer  
Hälsa påverkas av flertalet faktorer enligt Rydqvist och Winroth (2002). De menar vidare att 
hälsa skapas där människor arbetar, lever och älskar. Nilsson (2003) anmärker att hälsa bland 
annat påverkas av det samhälle människor lever i, till exempel hur vi bor, arbetar och vilken 
utbildning vi har. Rydqvist och Winroth (2002) menar att olika områden måste tas hänsyn till 
vid diskussionen om vad som påverkar hälsan. De områden författarna pekar på är: 
 

• Omgivande miljö 
• Arv – genetiska faktorer 
• Levnadsvanor – livsstil 

    
    (Rydqvist & Winroth, 2002:17) 

 
Den omgivande miljön är kopplat till individens livsvillkor enligt Rydqvist och Winroth 
(2002). Det är flertalet faktorer som ingår i den omgivande miljön och de, enligt författarna, 
viktigaste faktorerna som finns att ta hänsyn till är relationer, arbete, fysisk miljö, samhälle 
och kultur. Vidare påpekas att det är viktigt att förstå att faktorer som finns i en persons 
omgivning kan ha en avgörande roll för vår hälsa och ska därför tas hänsyn till.  
 
Arv är en genetisk faktor som påverkar en människas hälsa. Enligt Rydqvist och Winroth 
(2002) föds människor med en genetisk grundkod som är unik för varje människa ”kan ses 
som en potential med möjligheter att utvecklas på olika sätt” (2002:19). Oavsett hur en 
individ utvecklas sker det alltid utifrån dess egna förutsättningar. Exempel på genetiskt 
bestämda olikheter är kroppsstorlek såsom längd och vikt. Oavsett om arv har en påverkan, 
får det inte förglömmas att människans utveckling sker genom samspel mellan individ och 
omgivning. När det gäller vår genetiska bakgrund ger det de grundläggande förutsättningarna 
för att utvecklas på olika sätt. 

 6



Levnadsvanor handlar enligt Rydqvist och Winroth (2002) om mat, motion, sömn och droger 
som då innefattas av tobak och alkohol. Dessa vanor har med en persons inre miljö att göra 
och är en del av dess livsstil. Livsstilen är ett begrepp som handlar om hur en människa 
spenderar sin tid och vad hon har för värderingar. Våra levnadsvanor är enligt författarna av 
avgörande betydelse när det gäller vår inre miljö (ibid). 
 
Haglund och Svanström (1992) har också tittat på vad för faktorer som samverkar och 
påverkar folkhälsan. De faktorer författarna har tittat på är social struktur, miljö, levnadsvanor 
(tobak, alkohol, kost, fysisk aktivitet), individuella riskfaktorer (ålder, kön, arv attityder, 
beteende). Dessa faktorer kan ses som olika nivåer och kan avläsas i figuren nedan: 
   

 
 
                (Haglund & Svanström, 1992:127) 
 
Denna figur kan jämföras med Rydqvist och Winroths (2002) tre områden som påverkar 
hälsan hos en individ. Skillnaden är att Haglund och Svanströms figur är mer utvecklad och 
detaljerad.  
 
Tengland (2006) menar, precis som Rydqvist och Winroth (2002) samt Haglund och 
Svanström (1992) att det finns flera olika faktorer som påverkar vår hälsa. Författaren har 
delat in faktorerna i tre ringar som överlappar varandra och han tar bland annat upp att 
individen vill vara självbestämmande och att det sociala nätverket är en viktig del i 
människans liv (Tengland, 2006).  
 
Hansson (2004) påpekar att en individs välbefinnande handlar om den övergripande och 
personliga upplevelsen av att må bra eller dåligt. Den bedömning som görs grundar sig dels 
på klinisk status och funktionsförmåga, men det är individens självskattade hälsa som väger 
tyngst. Ett exempel på detta är att en diabetiker eller en funktionshindrad kan uppleva ett 
mycket högt välbefinnande även om inte lika hög klinisk status eller funktionsförmåga uppnås 
(ibid). Detta kan kopplas till den humanistiska inriktningen där hela människan och inte bara 
kroppen studeras (Medin och Alexandersson, 2000). Välbefinnande hör ihop med självkänsla 
enligt Rydén och Stenström (2000) och Diener (2000) påpekar att självkänsla är detsamma 
som hur positivt eller negativt en individ uppfattar sig själv och att det är en viktig aspekt för 
individens välbefinnande. 
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2.2.1 Känsla av sammanhang – KASAM 
 
Aaron Antonovsky utvecklade begreppet KASAM som står för Känsla av sammanhang och 
som grundar sig på hur människor är kapabla till att behålla en psykisk och fysisk hälsa trots 
yttre och inre påfrestningar (Antonovsky, 2005). KASAM består av tre delar; känsla av 
begriplighet, känsla av hanterbarhet och känsla av meningsfullhet.  
 
Begriplighet handlar om huruvida en person upplever sin omvärld som begriplig, om yttre och 
inre stimuli är förstårliga och förklarliga. Antonovsky (2005) menar att om en människa har 
en stark känsla av begriplighet kommer hon att klara av olika händelser och hinder i livet. 
Dessutom känner en människa med en stark känsla av begriplighet att det finns en förklaring 
till allt som sker. En känsla av hanterbarhet handlar om huruvida en människa upplever att 
hon har resurser för att bemöta och hantera stimuli i livet enligt Antonovsky. Finns det en 
stark känsla av hanterbarhet infinner sig inte känslan av att vara ett offer eller att vara orättvist 
behandlad enligt skribenten. Den sista delen, känsla av meningsfullhet, handlar om hur en 
individ uppfattar livet som känslomässigt meningsfullt. En person som har stark känsla av 
meningsfullhet ser inte utmaningar som något problem eller hinder utan tar det med lugn och 
ro.  
 
Om förhållandet av dessa tre delar är starka, bidrar det till en stark känsla av sammanhang hos 
en person, som i sin tur leder till god hälsa (Antonovsky, 2005). De tre begreppen är starkt 
sammankopplade men författaren påpekar att komponenten meningsfullhet har med 
motivation att göra. När människor är engagerade och tar ansvar har de en större möjlighet att 
vinna förståelse och finna de resurser som behövs. Känsla av sammanhang beror framför allt 
på de relationer en person har till kamrater och vuxna. Antonovsky hävdar att unga bör växa 
upp i en kärleksfull familj men att den sociala miljön måste vara flexibel. Familjen är dock 
inte allt. Andra sociala världar såsom skolan, organisationer med mera kan också bidra till en 
stark känsla av sammanhang (ibid).  
 
 
2.2.2 Livsstilsfaktorer kopplat till god hälsa 
 
Fysisk aktivitet är något som kopplas till begreppet hälsa och WHO:s (1997) definition på 
fysisk aktivitet är: "Physical activity is all movements in everyday life, including work, 
recreation, exercise, and sporting activities...". Statens Folkhälsoinstitut (2002) har en 
definition på fysisk aktivitet som innefattar all typ av rörelse som ger ökad energiförbrukning 
där muskelaktivitet pågår, exempelvis trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet och 
friluftsliv. Samtidigt menar Statens Folkhälsoinstitut (2002) att fysisk aktivitet inte är 
detsamma som motion eller träning. Med motion åsyftas att en medveten fysisk aktivitet 
utförs för att främja hälsa och för att få ett ökat välbefinnande. Med träning är målsättningen 
att öka prestationsförmågan med hjälp av fysisk aktivitet vilket oftast sker inom en speciell 
idrott (ibid). 
 
Rekommendationer om hur människor ska bevara en god hälsa tas ofta upp och WHO är en 
bland många som har rekommendationer om fysisk aktivitet. För att en människa ska uppnå 
en god hälsa hävdar WHO (2002) att det krävs 30 minuter fysisk aktivitet per dag på minst 
måttlig nivå för både vuxna och barn. Dessutom rekommenderas 20 minuter hård fysisk 
aktivitet tre gånger per vecka för barn och ungdomar (WHO, 2003). Detta för att nå ännu fler 
hälsovinster och för att bibehålla en god hälsa. Vidare anser WHO att vuxna behöver 
ytterligare fysisk aktivitet för att hålla en varaktig kroppsvikt, och därför rekommenderas 60 
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minuter måttlig eller hård fysisk aktivitet per dag (ibid). Tremblay, Inman och Willms (2000) 
fann en stark positiv koppling mellan deltagande i fysisk aktivitet och självkänsla. 
 
Fysisk inaktivitet och fetma utgör tillsammans mer än 10 % av den globala sjukdomsbördan 
som i sin tur ger hälso- och sjukvården ökade kostnader menar WHO som gjort en 
hälsorapport år 2002 (Regeringen, 1). WHO menar att genom att öka den fysiska aktiviteten 
och genom att ha sunda matvanor kan hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2 förebyggas. 
Som en del i EU:s pågående folkhälsoprogram ingår goda matvanor, fysisk aktivitet och 
fetma (Regeringen, 4). EU arbetar med att främja sunda matvanor och fysisk aktivitet. 
Europeiska kommissionen presenterade i december 2005 en så kallad Grönbok. Den handlar 
om goda kostvanor och motion. I boken finns förslag till åtgärder om hur goda matvanor och 
fysisk aktivitet kan främjas inom olika områden. Insatsområdena omfattar: 

• barn och ungdomar  
• konsumentinformation och reklam  
• hälsoupplysning på arbetsplatsen  
• förebyggande och behandling av övervikt och fetma inom hälso- och sjukvården  

(Regeringen, 4)  
 
Det är EU:s medlemsstater, intresserade organisationer och medborgare som har fått 
möjligheten att diskutera och lämna synpunkter till Grönboken (Regeringen, 4). Resultatet av 
detta förväntas leda till att kommissionen under 2007 presenterar en EU-strategi för fysisk 
aktivitet och goda matvanor. Syftet är att vända den negativa hälsoutvecklingen (ibid). Även 
Statens Livsmedelsverk (1) anser att mat och matvanor har med hälsa att göra och 
rekommenderar goda och näringsrika måltider. För en god hälsa hävdar verket att kroppens 
energi- och näringsbehov behöver tillfredsställas och därför rekommenderar Statens 
Livsmedelsverk (2) en varierad kost. Barn ska dessutom äta regelbundet och äta mat som är 
näringsrik för att de ska växa och utvecklas på rätt sätt (ibid). 
 
Rydqvist & Winroth (2002) konstaterar att hälsa inte skapas på sjukhus, vårdcentraler eller 
behandlingshem. Istället finns det, enligt författarna, några väsentliga förutsättningar som 
behövs för att skapa hälsa. Dessa förutsättningar är: 
  

• en bra och fungerande närmiljö  
• ett väl fungerande socialt nätverk  
• en känsla av sammanhang, där man känner att man betyder något, att någon vill och 

vill något 
• en livsstil och levnadsvanor som främjar hälsa 

 
  (Rydqvist & Winroth, 2002:21) 

 
 
2.3 Hälsoarbete 
 
Hälsoarbete och hälsobeteende går hand i hand. Rydqvist och Winroth (2002) tar upp att 
hälsoarbete handlar om olika åtgärder vilket leder till att hälsan påverkas på ett positivt sätt. 
När det talas om hälsoarbeten stöter man ofta på begrepp som prevention och promotion, 
dessa begrepp har olika utgångspunkter beroende på om hälsa ska förebyggas eller befrämjas 
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(Arén & Ljusenius 2003, Hanson, 2004). Hälsoarbetet har i lång tid bestått av preventiva 
(förebyggande) åtgärder, i dagens samhälle används det mer promotiva (främjande) insatser 
(Hanson, 2004). 
 
 
2.3.1 Preventivt hälsoarbete 
 
På 1700-talet hade Sverige en hälsoupplysande och sjukdomsförebyggande period för att 
förebygga den ohälsa som fanns bland folket (Hanson, 2004). Hög barndödlighet och dödliga 
infektionssjukdomar som smittkoppor var på den tiden vanliga. Med hjälp av medicin och 
förebyggande insatser sjönk dödligheten i början av 1800-talet.   
 
När det talas om att förebygga ohälsa som är det en preventiv strategi användes, den tar sin 
utgångspunkt i det sjuka (Hanson, 2004). Meningen är att förhindra att ohälsa uppstår, denna 
strategi vänder sig främst till hälso- och sjukvården. Med hjälp av förebyggande insatser kan 
hälsa upprätthållas samt uppkomsten av sjukdom undvikas. Ett exempel på en preventiv 
åtgärd är vaccinering av en viss sjukdom. En annan preventiv åtgärd kan vara att en hel 
befolkning eller en befolkningsgrupps hälsostatus undersöks. Denna ätgärd gör att svagheter, 
avvikelser eller tecken på ohälsa tidigt kan upptäckas. För att kunna förebygga ohälsa är det 
viktigt att veta orsaken till det sjuka, denna process kallas för patogenes. Symtomet och den 
sjuka delen i människan eftersöks för att kunna ställa en diagnos eller ge behandlig. Den 
patogena utgångspunkten går ut på att bota och förebygga hälsa med fokus på det friska eller 
sjuka (ibid). 
 
 
2.3.2 Promotivt hälsoarbete 
 
Enligt Medin och Alexandersson (2000) genomsyrar den humanistiska inriktningen dagens 
hälsoteoretiska diskussion. Från att förebygga hälsa ligger tyngdpunken nu på att främja 
hälsa. Vi talar om promotion, som är en hälsofrämjande strategi eller som det sägs i dagligt 
tal, friskvård. Det promotiva strategin går ut på att hälsans stärks genom att främja, stimulera 
och lyfta fram de aspekter som gör att människor trivs och mår bra (Arén & Ljusenius 2003, 
Hanson, 2004). Denna strategi tar sin utgångspunkt i det friska istället för det sjuka. Här är det 
friskfaktorer som bidrar och främjar människors hälsa som är det centrala. När det talas om 
promotion kommer även begreppet salutogens på tal, vilket betyder hälsans ursprung som har 
formulerats av Antonovksy (2005). Salutogenes är kunskapen om hälsa och dess friskfaktorer, 
vad det är som bidrar till att människors hälsa bevaras eller förbättras. Ett salutogent 
perspektiv på hälsa innebär ett holistiskt synsätt, där hela människans sammanhang och dess 
livsvillkor belyses. Det betyder att faktorer undersöks på vad som gör att människor bevarar 
och förbättrar sin hälsa istället för att titta på vad som orsakar ohälsa, det patogena 
perspektivet. Vidare menar Antonovsky att det salutogena och det patogena synsätten ska 
komplettera varandra och det kan ses som ett kontinuum, där polerna hälsa respektive ohälsa 
beskrivs. Kontinuummodellen är ett sätt att beskriva sin egen hälsa. (Rydqvist & Winroth, 
2002, Hanson, 2004).  
 
Kontinuummodellen: 
 
Ohälsa ____________________________________Hälsa 
Prevention       Promotion 

  (Rydqvist & Winroth, 2002:24)  
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Hur förflyttar sig individen på denna linje och vilka faktorer samt påfrestningar gör att 
individen förflyttar sig mot hälsopolen respektive ohälsopolen? Den preventiva strategin tar 
sin utgångspunkt i ohälsopolen och den promotiva strategin i hälsopolen (Rydqvist & 
Winroth, 2002). Hälsa ses som en dynamisk process och författarna menar att vi människor 
hela tiden befinner oss på denna tänkta linje, någonstans mellan ohälsa och hälsa. Hanson 
(2004) menar att med detta synsätt kan ett hälsofrämjat arbete skapa förutsättningar till en 
ökad hälsa. 
 
Antonovsky (2005) har hypoteser om att människor har flertalet faktorer för att bekämpa de 
stressorer som kan finns i vardagen. Dessa faktorer kallar Antonovsky för ”individens 
generella motståndsresurser” (GMR) vilka är, pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt 
stöd. Faktorerna kan ses som resurser för individen. Rydqvist och Winroth (2002), som har 
tolkat och kategoriserat Antonovskys GMR, menar att dessa resurser är bidragande faktorer 
som underlättar för individen att se sin omvärld som strukturerad, begriplig och möjlig att 
hantera. Enligt Rydqvist och Winroth (2002) bygger det salutogena synsättet på GMR och 
resurserna som författarna kommit fram till är följande:   
 

• Personella (fysiska, psykiska, kognitiva resurser) 
• Sociala (relationer, makt, status) 
• Materiella (pengar, bostad, kläder, utrustning) 
• Kulturella (normer, värden, traditioner) 
 

  (Rydqvist & Winroth, 2002:15) 
 
Hälsokoordinater är en modell där Professor Gösta Tibblins syn på hur en individ ser på sin 
hälsa visas. Han menar att det finns en subjektiv och en objektiv dimension på hälsa (Arén & 
Ljusenius 2003). Tibblin får på detta vis med både den upplevda samt den kroppsliga hälsan. 
Precis som Rydqvist och Winroth (2002) betraktar Tibblin inte hälsan som något tillstånd där 
en person antingen är frisk eller sjuk, utan menar istället att hälsa bör ses utifrån en glidande 
skala längs modellens axlar. Rydqvist och Winroth (2002) har döpt om Tibblins 
hälsokoordinater till hälsokorset, men sättet att se på hälsa är detsamma.   
               
Hälsokorset: 
 

                                         
           (Rydqvist och Winroth, 2002:17) 

 
 
2.4 Hälsopedagogik 
 
Enligt Byréus-Hagen (1998) är hälsopedagogik ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Det 
kan dels vara en speciell sorts pedagogik som används i undervisning om hälsofrågor och dels 
kan begreppet vara en pedagogik som i sig själv är hälsofrämjande. När det är en pedagogik 
som i sig själv är hälsofrämjande handlar det om att det ska stärka människors motståndskraft 
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mot flertalet faktorer som kan bidra till ohälsa. Enligt Brömssen (2004) lär sig barn med hela 
kroppen då allsidig och lekfull träning stimulerar hjärnan. Vidare påpekas att barn som rör på 
sig mycket får bättre studieresultat. Rörelselekar, rörelseutmaningar, fyrfotaövningar, 
charader och stolgymnastik ges som exempel på pedagogik som är hälsofrämjande. Spel där 
barnen är spelpjäser, lekar där barnen ska forma bokstäver, siffror och geometriska former 
med mera är andra exempel som kan ge ett lustfyllt lärande (ibid).  Exempel på pedagogik om 
hälsofrågor i skolan är värderingsövningar, forumspel, rollspel och problembaserat lärande 
enligt Byréus-Hagen. Dessa är bra och lämpliga metoder för att belysa olika hälsofrågor med 
eleverna. Det är genom värderingar som vi blir medvetna om våra egna val och vad det är 
som styr dem, därför är det bra att i skolan träna på värderingar så att eleverna blir 
uppmärksammade (ibid).  
 
Hälsopedagogik handlar om att kommunicera värderingar, normer, kunskaper och färdigeter 
enligt Rydqvist och Winroth (2002). Den kommunikationen som sker ska vara på individ- och 
gruppnivå samt vara varierad då hälsobegreppet är brett och definieras olika beroende på vem 
som får frågan. Nilsson (2003) menar att i ett hälsoarbete är samtalet det centrala och i 
undervisningen blir samtalen ett redskap för att stimulera en djupare form av inlärning och en 
ökad förståelse. Svederberg och Svensson (2001) menar att det är viktigt att utgå ifrån 
individens eget kunnande och förståelse i ett hälsofrämjande arbete, därför bör 
undervisningsinnehållet väljas utifrån den dennes egen erfarenhet. Därför måste ett 
framgångsrikt hälsoarbete grundas på en interkulturell och en kommunikativ kompetens för 
att i stor utsträckning nå så många människor som möjligt enligt författarna.  
 
 
2.5 Arbetsplats som hälsoarena 
 
Statens Folkhälsoinstitut menar att ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor är bra på 
olika sätt (Statens Folkhälsoinstitut, 1). Dels minskar den arbetsrelaterade ohälsan och ett bra 
arbetsliv till en allmänt bättre folkhälsa (ibid). Att använda sig av friskvård på arbetsplatsen är 
ingen ny företeelse, det har under ett par årtionden funnits i olika organisationer och företag 
(Arén & Ljusenius 2003). Eftersom friskvård kostar pengar händer det ganska ofta att 
friskvårdspengen dras ner eller helt försvinner när det blir dåliga tider för företaget. 
Friskvården måste enligt Arén och Ljusenius (2003) få en ny, högre status och inriktning. De 
menar att ”friskvården är en form av kvalificerad personalutveckling som tar fasta på att öka 
personalens livsstilskompetens och välbefinnande” (Arén & Ljusenius 2003:119). För ett 
friskvårdsarbete krävs en aktiv medverkan på individ- och gruppnivå där fokusen ska vara på 
levnadsvanor och livsstil enligt Rydqvist och Winroth (2002). De påpekar även att det är 
genom medverkan som det blir något resultat.  
 
Begreppet ”Human Resourses Managmant” är det moderna kunskapssamhället filosofi och 
strategi för ett lyckat personalarbete (Arén & Ljusenius 2003). Det handlar om att på bästa 
sätt utveckla och ta till vara på de mänskliga resurserna i en organisation. Det som 
organisationen eller företaget satsar på är att kompetensutveckla personal samt ta fram 
kompetensförsörjningsplaner. Enligt Ljusenius och Rydqvist (2001) räcker det inte med 
kompetens för att människor ska göra bra ifrån sig på arbetet. De menar att det även behövs 
motivation och välbefinnande. Författarna ställer upp dessa tre faktorer så här:  
 

Kompetens x Motivation x Välbefinnande = Effekt 
 

     (Arén & Ljusenius 2003:120) 
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Alla dessa faktorer är värdefulla tillsammans för att det ska bli någon effekt. Om någon av 
faktorerna skulle saknas ”går det åt skogen” för företag (Arén & Ljusenius 2003). Ett exempel 
som författarna tar upp är att en person kan vara kompetent och mycket motiverad men 
känner sig utarbetad, är personen utarbetad är det svårt att få något gjort på jobbet (ibid).  
 
Faktorerna kompetens, motivation och välbefinnande går att jämföra med Aaron Antonovskys 
(2005) begrepp KASAM. KASAM består likväl som ovanstående filosofi av tre delar; känsla 
av begriplighet, känsla av hanterbarhet och känsla av meningsfullhet. Finner vi ingen 
begriplighet i det vi ska göra på jobbet kommer det inte heller att kännas meningsfullt att gå 
till jobbet, vilket i sin tur kan leda till att situationen blir ohanterbar.  
 
 
2.5.1 Går det att hålla sig frisk i en sjuk organisation? 
 
Hälsa på en arbetsplats kan ses som en systemteori, tillstånden på en nivå påverkar tillståndet 
på en annan (Arén & Ljusenius 2003, Hanson, 2004). Oftast talas det om tre nivåer i 
systemteorin: Organisatorisk, gruppnivå och individnivå. Råder det ett dåligt ledarskap på 
organisationsnivå kommer medarbetaren, som är på individnivå, att må dåligt. Likaså om 
gemenskapen inom olika enheter är dålig, påverkas organisationen och medarbetarna negativt. 
Den tredje kombinationen är om arbetarna har dåliga hälsovanor, kan det leda till att både 
arbetsgruppen och organisationen påverkas negativt. För att få en fungerande organisation 
måste det göras insatser på alla tre nivåerna, först då kan man få en positiv spiral som 
genomsyrar alla nivåer i verksamheten.  
 

Ingenting kan vara så livgivande som ett riktigt bra ledarskap. Ingenting kan å andra sidan 
vara så förödande som ett dåligt ledarskap. 

         

                       (Arén & Ljusenius 2003:123) 
 
 
2.6 Hälsoarbete i skolan  
 
Hur landets hälsoutveckling är avspeglar sig på utvecklingen av skolhälsovården. Det var 
under mitten av 1800-talet som utvecklingen av skolhälsovården började och 
skolsköterskorna arbetade framför allt i början med barnens hygien och sociala förhållande. 
Statens offentliga utredningar (2000:19) påpekar att skolhälsovården tittade på barn och 
ungdomars ohälsa såsom trötthet, klenhet, aptitlöshet, huvudvärk och bleksot. Vidare står det 
att läsa om att hög sjukdomsförekomst förelåg under uppbyggnaden av hälsovården. 
Regeringen (5) poängterar att det var en proposition om den skolhygieniska verksamheten, 
som gav resultat till att generella statsbidrag infördes för skolhälsovård till kommunerna. 
Detta skedde på 1940-talet och det var det statliga engagemanget som påbörjade arbetet. Från 
år 1958 lades det ekonomiska ansvaret över på kommunerna (ibid). Framförallt ska 
skolhälsovården vara förebyggande och omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser 
(Regeringen, 5). Skolhälsovården erbjuder idag hälsoundersökningar för eleverna och det är 
vanligt förekommande att ett samarbete mellan skolan och ungdomsmottagningar finns 
(Nilsson & Hammarberg, 2002).  
 
Begreppet elevvård användes för första gången i slutet av 1950-talet (Statens offentliga 
utredningar, 2000:19). Skolkommissionen lade förslag att skolpsykologer skulle finnas och 
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arbeta med diagnostiska uppgifter såsom skolmognadstest och prövningar för 
stadieövergångar. Skolpsykologernas uppgift var även att arbeta med barn 
beteenderubbningar enligt Statens offentliga utredningar (2000:19) och deras arbete var i 
huvudsak på grundskolan. Elevvård inbegriper de insatser som lärare och andra i skolan gör 
för elever i behov av särskilt stöd där syftet är att stärka hälsan hos eleverna (Regeringen, 4). 
Det är förebyggandet av uppkomsten av skolsvårigheter och andra personliga problem hos 
den enskilde eleven som elevvården i skolan avser att sträva mot (ibid). Det var på 1950- och 
1960- talen som kuratorer anställdes på gymnasieskolor (Statens offentliga utredningar, 
2000:19). Kuratorernas arbete handlade om att ge upplysningar, råd och hjälp i frågor och 
problem som berörde skolgång, anpassning i skolsituationen och personliga frågor. 
Kuratorernas arbete innefattade även att ha kontakt med samhällets sociala institutioner och 
myndigheter inom barn- och ungdomsvården.   
 
Elevhälsa var från och med 2002 ett nytt verksamhetsområde (Nilsson & Hammarberg, 2002) 
Det är ett begrepp som uppkom efter en proposition från regeringen som lyfter fram samband 
mellan lärande, värdegrund och hälsa (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Statens 
offentliga utredningar (2000:19) menar att elevhälsa betecknar den verksamhet som tidigare 
hette elevvård och skolhälsovård. Myndigheten för skolutveckling (2003) anser att elevhälsa 
innebär att kompetent personal arbetar tillsammans med att bidra till varje elevs utveckling, 
hälsa och trygghet. Det handlar om att främja hälsa hos alla elever men fokus ligger på elever 
som är i behov av särskilt stöd för sitt lärande (ibid). Inom elevhälsan ska det enligt Statens 
offentliga utredningar (2000:19) finnas utbildad personal med kompetens i socialt arbete, 
psykologi, medicin, omvårdnad, specialpedagogik, studie- och yrkesvägledning.  
 
Av regeringen fick Myndigheten för skolutveckling (2003) ett uppdrag som var att fördjupa 
kommuners och skolors kunskap om sambanden mellan hälsa, lärande och trygghet. Detta 
uppdrag presenterades år 2001 och skulle bidra till en utveckling inom elevhälsan (ibid). 
Utgångspunkterna i detta arbete var: 
 

• Skolans uppdrag är att skapa en god arbetsmiljö för alla elever  
• Fokus ligger på skolans inre arbete - samverkan för att skapa en miljö för lärande och 

utveckling 
• Samband mellan lärande, värdegrund och hälsa 
• Elevhälsan arbete är betydelsefullt för såväl lärande som hälsa 
• Det främjande perspektivet behöver stärkas  
 

(Myndigheten för skolutveckling, 1) 
 
Hälsoarbete och hälsoundervisning har förändrats i skolan genom tiderna och begreppet hälsa 
har fått en annan betydelse (Nilsson & Hammarberg, 2002). Under 50- och 60-talen var hälsa 
förknippat med rätt näring, god hygien och undvikande av smittsamma sjukdomar till skillnad 
från idag då blickarna mer riktas mot både livsstil och levnadsvillkor. Detta har bland annat 
visat sig då hälsokontrollerna har gått ifrån längd och viktkontroll till undersökningar med 
individuella hälsosamtal (ibid). Nilsson (2003) påpekar att det numera är en stor bredd på det 
hälsoarbete som erbjuds och bedrivs på skolorna. Hälsoundervisning handlar visserligen 
fortfarande om de traditionella frågorna såsom alkohol, tobak, mat och motion, men handlar 
nuförtiden mycket mer om elevinflytande, respekt, självkänsla, trygghet, empati. Även 
Nilsson och Hammarberg (2002) menar att hälsoarbetet i skolan har förändrats då synen på 
barn har förändrats. Dagens individinriktade förhållningssätt gentemot barnen och målet i att 
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varje barn ska ”bli sett” och respekterat har lett till att barns och ungdomars individuella 
behov är av mer intresse.  
 
Hälsan har fått en allt större betydelse, vilket i sig är positivt enligt Nilsson (2002). Samtidigt 
som det är positivt kan det vara svårt att arbeta med hälsa, då hälsa på något sätt innefattar allt 
enligt författaren. När hälsa innefattar så mycket kan det leda till att hälsa ses som otydligt 
vilket kan problematisera vad som egentligen ska arbetas med (idib). 
 
Statens offentliga utredningar (2002:19) påpekar att det är viktigt att stärka samarbetet mellan 
olika aktörer som arbetar inom skolan. Istället för att elevhälsan och skolans pedagogiska 
verksamhet löper jämte varandra är det viktigt att samarbete mellan all skolpersonal finns för 
att forma en skola för hälsa och lärande hos eleverna. Då skolan skall skapa en lärande miljö 
för eleverna och där elevernas allmänna utveckling ska främjas är det viktigt att den 
pedagogiska och de elevvårdande verksamheterna integrerar och samarbetar (ibid).    
 
Nilsson (2003) problematiserar skolans hälsoarbete och ställer skolframgång och hälsa emot 
varandra. Författaren frågar sig om det är ohälsa som hindrar skolframgång eller om det är 
skolproblem och bristande skolframgång som orsakar hälsa. Slutsatsen med denna 
problematik är att det finns likheter mellan hälsoarbete och skolutveckling (ibid). Detta 
påpekas även av Regeringen (5) som menar att skolan är en plats för lärande och utveckling 
där utgångspunkten är att en god skolmiljö främjar lärandet och hälsa hos eleverna.  
 
 
2.6.1 Skolan som hälsofrämjande arena 
 
Statens Folkhälsoinstitut (1999) hävdar att den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar 
har minskat, vilket har lett till att skolan har blivit en av samhällets viktigaste arenor för ett 
hälsofrämjande arbete. I motsats till detta visar studier på skolbarn mellan 11-15 års ålder att 
en viss ökning har skett bland barn som tränar, men samtidigt har även de barn som är helt 
stillasittande ökat (Danielson, 2003). Dessutom visar studien att pojkar rör sig mer än flickor 
men samtidigt spenderar pojkar mer tid framför tv:n och datorn (ibid).    
 
Utifrån funderingar kring barns ohälsa har begreppet hälsofrämjande skola uppstått. 
Hälsofrämjande skola är ett begrepp som Myndigheten för skolutveckling arbetar med och 
som grundar sig på en vid syn på hälsa hos alla som verkar inom skolan (Myndigheten för 
skolutveckling, 2). Hälsofrämjande skola är ett projekt som är knutet till WHO. Det hela 
grundar sig på att skolan ska vara en stödjande miljö för eleverna och för de som jobbar på 
skolan (ibid). Statens Folkhälsoinstitut började 1997 med en samordnad, långsiktig satsning 
för att få skolan till en plats för folkhälsoarbete, det vill säga att få hälsofrämjande skolor. 
Meningen med denna satsning var att få skolor att satsa på ett långsiktigt arbete och för att 
stärka skolans roll som en stödjande miljö för hälsa. Vidare menar Statens Folkhälsoinstitut 
(1999) att hälsoundervisningen i skolan är viktig och att den bör få mer tid på schemat. 
Haglund (2002) menar att skolan är en plats där morgondagens vuxna finns och om man når 
ut till alla som befinner sig i skolan kan kanske en bättre hälsa uppnås hos alla i framtiden. 
Det finns enligt Nilsson (2002) mycket forskning som visar att inflytande, relationer och 
känsla av sammanhang är viktiga för en individs hälsa. Därför måste en hälsofrämjande skola 
utgå från helheten och inte jobba specifikt på vissa delar inom skolans ramar. Dialog mellan 
lärare och elev är, enligt Nilsson, jätteviktigt för att bättre nå ett hälsoarbete. 
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2.6.2 Hälsoundervisning 
 
Nilsson (2002) påpekar att hälsa borde vara kopplat till existentiella frågor såsom identitet, 
självkänsla och kroppskänsla. De är kopplade till ett välbefinnande och som i sin tur är 
relaterat till omgivningen. Sociala konstruktioner och situationer såsom familjen, kompisar, 
skolan, lärarna och betygen är sådant som påverkar ens välbefinnande. Därför är det, enligt 
författaren, viktigt att hela skolan oavsett arbetsuppgifter är engagerad i hälsoarbetet för att få 
det bästa resultatet (ibid).  
 
Att diskutera och samtala med eleverna om vad hälsa egentligen innebär är viktigt enligt 
Nilsson (2002) vilket är en form av pedagogik för att undervisa om hälsofrågor (Byréus-
Hagen, 1998). Hälsobudskapet ska inte enbart vara förmaningar och ”inte-frågor” om 
rökning, alkohol med mera. Hälsoundervisning borde också innefatta diskussion och 
aktiviteter på det som är positivt, att se hälsa ur ett positivt perspektiv och inte bara på det som 
är negativt för hälsan. Att ha en dialog och att möta eleverna på deras nivå är jätteviktigt 
enligt författaren, detta leder till att skolan blir en stödjande miljö för hälsan. Att arbeta med 
hälsofrågorna nerifrån och upp istället för uppifrån och ner har en betydande roll för hur ett 
hälsoarbete ska fortgå (ibid).  
 
Skolan ska vara en stödjande miljö för elevers hälsa enligt Haglund (2002). Vidare påpekar 
författaren att ”hälsa är ett positivt begrepp och skall ses som en resurs i vardagslivet och inte 
ses som målet i tillvaron” (Haglund, 2002:120). Därför är det viktigt att titta och jobba med 
skolklimatet då det är en väsentlig del för hur eleverna mår. Hur man trivs på skolan har med 
hälsa att göra och det kan leda till ohälsosamma vanor hos en elev om eleven inte trivs i 
skolan enligt författaren (ibid). Rydqvist och Winroth (2002) menar att om en skola vill vara 
hälsofrämjande bör den stärka elevernas känsla av sammanhang, vilket görs genom att 
eleverna upplever skolan som meningsfull, detta påpekar även Regeringen (5). Om elever ska 
uppleva skolan som meningsfull berörs det mesta av skolans verksamhet och undervisning. 
Det är hela skolans vardag som är en bidragande faktor i hälsoarbete enligt Rydqvist och 
Winroth (2002). Att känna trivsel, trygghet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt att få 
använda alla sina sinnen är tydligt kopplat till lusten att lära enligt Regeringen (5). 
 
Exempel på pedagogik som är hälsofrämjande i sig är utomhuspedagogik. Enligt Brügge med 
flera (2007) stimuleras kroppens alla sinnen genom utomhuspedagogik och den bryter mot 
den traditionella undervisningen. Dessutom ska den vara ett komplement till 
inomhuspedagogiken enligt författarna. Genom att använda alla sinnen leder det till att 
undervisning och bildningsprocessen blir mer givande (ibid). Genom att använda 
utomhuspedagogiken som ett komplement till den ordinarie undervisningen kan benskörhet 
och fetma förebyggas hävdar Dahlgren och Szczepanki (2004). Enligt en studie som 
författarna tagit del av visar att barn som har tillgång till en utomhusmiljö som är varierande 
är friskare. De leker mer, får bättre motorik och kan på det viset koncentrera sig bättre i 
skolan (Dahlgren & Szczepanki, 2004). 
 
 
2.6.3 Skolans ansvar  
 
Enligt Myndigheten för skolutveckling styrs hälsoundervisning av skollagen, läroplanerna och 
kursplanerna och rektorn har ett stort och viktigt ansvar. ”Skolan har en viktig uppgift när det 
gäller att förmedla och förankra hos eleverna de värden som vårt samhällsliv vilar på” menar 
Myndigheten för skolutveckling (3). 
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Ett av skolan uppdrag som står att läsa i Lpo 94 är: 
 

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”  

 
(Skolverket, 2006:5) 

 
All personal som arbetar på skolan har till uppgift att arbeta med hälsa på olika sätt. Riktlinjer 
som finns i Lpo 94 och som all personal i verksamheten skall arbeta efter är bland annat:  
 

• ”aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper”. (Skolverket, 
2006:8).   

• ”medverka till att utveckla elevernas  känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor…” (Skolverket, 2006:8).   

• ”främja elevernas förmåga och vilja att ta ansvar och inflytande över den sociala […] 
och fysiska miljön.” (Skolverket, 2006:13).  

 
Rektorn har även ett ansvar i skolan och det är att se till att ämnesövergripande 
kunskapsområden integreras i undervisningen enligt Lpfö 98 och Lpo 94 (Myndigheten för 
skolutveckling, 3). Dessutom har rektorn uppdrag att se till att sexualitet och 
samlevnadsfrågor tas upp i undervisningen. I nämnd ordning ska miljö, trafik, jämställdhet, 
konsumentfrågor och riskerna med tobak, alkohol och andra droger beröras i undervisningen 
och det är även här som rektorn har det övergripande ansvaret (ibid).   
 
Gällande fysik aktivitet har den aktualiserats i den senaste revideringen av Läroplanen där 
formuleringen lyder; "skolan ska sträva att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 
ramen för hela skoldagen.” (Myndigheten för skolutveckling, 3). 
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3. Syfte och frågeställning 
 
Hälsoarbete och hälsobeteende är något som hör ihop. Att välja hälsofrämjande alternativ kan 
leda till god hälsa och hälsosam livsstil. Hälsoundervisning styrs av skollag, läroplaner och 
kursplaner enligt Myndigheter för skolutveckling, men hur ser det egentligen ut? Ett antal 
dokument beskriver hur skolan ska arbeta, men hur fungerar det i praktiken?   
 
Syftet med vår undersökning är att göra en lägesbeskrivning om hur hälsoarbete bedrivs på en 
skola. Vad är hälsa enligt personalen och vad gör de för att skapa en hälsofrämjande miljö på 
skolan? Vilka metoder används för att främja hälsa samt förebygga ohälsa? Vad har 
personalen för inställning till att arbeta för en hälsosam livsstil? Vem eller vilka är det som 
har ansvaret att hälsoarbete bedrivs? Är det ett uppdrag som vilar på all skolans personal eller 
hur ser det ut? Vad är det som görs i dagsläget?  
 
Utifrån dessa tankar har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Vad är hälsa enligt personalen? 
• Vad har personalen för inställning till hälsoarbete? 
• Vilka individuella hälsoinsatser gör personalen på skolan? 
• Vad görs på skolan för att främja hälsan bland elever samt personal? 
• Hur bedrivs hälsoarbete bland elever och personalen? 
• Vem eller vilka är det som driver hälsoarbetet och vem har huvudansvaret? 
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4. Metod 
 
I detta kapitel redogörs vilken metod vi valt att använda oss av för att uppnå studiens syfte.  
 
 
4.1 Kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi 
 
Vid forskningsundersökningar är valet av metod en central fråga. Enligt Bryman (2001) finns 
två tillvägagångssätt att använda, vilka är kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategier. 
Holme och Solvagn (1997) påpekar att de båda metoderna ha ett gemensamt syfte vilket är att 
öka förståelsen av samhället samt hur människor handlar och påverkar varandra. Bryman 
(2001) förklarar att kvantitativ metod handlar om en insamling av data i någon form där 
resultatet är mätbart. Vid insamlandet av data inom den kvantitativa metoden används ofta 
strukturerade intervjuer, enkäter eller observationer, mellan respondenten och forskaren finns 
en distans.  
 
I en kvalitativ metod ligger tonvikten mer på innehållet som består av verbala, skriftliga samt 
talande formuleringar än mängden insamlad data. Intervjuer är den vanligaste metoden när det 
gäller kvalitativ forskning och här är det deltagarnas uppfattning som metoden grundar sig på. 
Denna form av metod är tolkande och sker ofta genom samtal som sedan analyseras. Bryman 
(2001) poängterar att intervjuer är tidskrävande då bearbetningen av materialet tar lång tid. 
Mellan respondenten och forskaren finns en närhet där en avläsning av respondentens känslor 
och åsikter sker. Den kvalitativa metoden är den mest vanligt förekommande vid 
vetenskapliga undersökningar och insamling av data.  
 
 
4.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att få ett så omfattande och heltäckande resultat i vår studie valde vi att göra en kvantitativ 
undersökning vilket innebar att datainsamlingen skedde genom enkäter. Denna metod valdes 
för att få ett så stort underlag som möjligt. Enkäten vi använde oss av var självkonstruerad 
utifrån våra frågeställningar. Delar av enkäten var för skolans egenintresse, vilket vi inte har 
behandlat, vare sig i resultat- eller diskussionsavsnittet. Flertalet av frågorna i enkäten är dels 
med fasta svarsalternativ med plats för kommentarer och dels några med öppna 
frågeställningar. De fasta frågeställningarna är utformade med en femgradig skala där 
individen ska instämma i eller ta avstånd från. Denna femgradiga skala är till viss del 
utformad som Likterskalan konstruerad av Bryman (2001). Syftet med vår undersökning var 
att få en översikt av hela personalens syn och inte titta på om det fanns några samband eller 
skillnader mellan personalgrupper och arbetslag. Hedenquist och Håkansson (2002) 
poängterar att den data som samlas in genom enkäter färgas av deltagarnas tidigare 
erfarenheter eller förväntningar, vilket även vi är medvetna om.  
 
Det finns många fördelar med enkäter. Det är ett enkelt sätt att nå många respondenter och 
dessutom är enkäter mer tidsbesparande än intervjuer. En annan fördel med enkäter är att 
respondenterna har tid på sig att svara på frågorna då den så kallade intervjueffekten minskas 
(Ejlertsson, 2005). Detta innebär att vid en intervju kan respondenten påverkas av hur 
intervjuaren ställer sina frågor och som i sin tur kan påverka svaren. Frågorna och 
svarsalternativ i en enkätundersökning är utformade på samma sätt vilket innebär att alla 
respondenter får precis samma frågor. Ejlertsson (2005) anser att det vid enkätundersökning 
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är lättare att svara på frågor som kan anses som känsliga såsom kriminalitet, inkomst, alkohol 
eller andra frågor. Genom en enkät slipper respondenten uttrycka sig verbalt till skillnad vid 
en intervju. Vidare skriver skribenten att frågorna i en enkät är begränsat eftersom en enkät 
inte ska ta längre än en halvtimme att fylla i.  
 
Vid en enkätundersökning finns ingen möjlighet att ställa följdfrågor vilket det finns vid en 
intervju (Ejlertsson, 2005). Vid en intervju kan intressanta tankar och åsikter fångas upp av 
intervjuaren vilket kan göra undersökningen mer djup och innehållsrik. Samtidigt kan en 
intervju med öppna frågor leda till feltolkningar av respondentens svar, enligt Bryman (2001), 
vilket kan räknas som en felkälla. En intervju med slutna frågor leder till att feltolkning av 
svar minskas då respondentens svar inte lika lätt avkodas av intervjuarens egna värderingar. 
Samtidigt ger slutna frågor inget utrymme för egna svar av respondenten då det redan finns 
givna svarsalternativ vilket i vissa fall kan skapa irritation hos respondenten (ibid). Detta var 
en av flera anledningar till att vi valde enkät som datainsamlingsmetod. Ejlertsson (2005) 
menar att misstolkningar som kan ske av enkätfrågor kan ge ett missvisande svar som inte kan 
korrigeras efter ifyllnad. Därför är välformulerade frågor och svarsalternativ viktigt så att 
missuppfattningar minimeras så mycket som möjligt (ibid).   
 
 
4.3 Urval 
 
Studien gjordes på en medelstor F-6 skola som är belägen i södra Sverige. Ett intresse på 
skolan fanns för att få en lägesrapport av personalens inställning till hälsa och hälsoarbete. 
Varav en kontaktperson på skolan tog kontakt med personal på Växjö universitet som sedan 
vidarebefordrade informationen till oss studenter. Enkäten var riktad till all personal på skolan 
vilka är ledning, lärare, personal inom skolbarnomsorgen, servicegrupp (bespisning, 
lokalvårdare, vaktmästare) och skolhälsovården. Syftet med undersökningen var att titta på 
hela personalstyrkan och inte på en specifik målgrupp.  
 
 
4.3.1 Beskrivning av undersökningsskolan 
 
I början av år 2000 hade denna skola tillsammans med de omkringliggande skolorna ett 
hälsoprojekt. Elevernas hälsa är en viktig och nödvändig förutsättning för god inlärning vilket 
bland annat var en utgångspunkt i hälsoprojektet. Rektorer tillsammans med andra 
intresserade satte sig och punktade ner saker som var viktiga. Detta resulterade till att 
skolorna tillsammans arbetade fram en hälsoplan. På de olika skolorna bildades det 
arbetsgrupper som skulle föra projektet framåt. Efter något år slutade en del av dem som var 
drivande vilket ledde till att projektet avstannande och blev en ”hyllvärmare”.  
 
Efter att skolverket gjort en inspektion av skolan hösten 2006 tyckte skolverket att skolan 
måste arbeta mer med hälsa. Regeringen har bestämt att: ”skolan skall sträva efter att erbjuda 
alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2006:5). Med 
detta som startskott och i samband med de larmrapporterna om övervikt och mindre fysisk 
aktivitet bland barn ville skolan nu fånga upp och göra en hälsosatsning på skolan. Husmor 
och skolhälsovården tillsammans med personalrepresentanter och föräldrarådet bildade hösten 
2006 en hälsogrupp på skolan. Hälsogruppens mål är att personalen på skolan ska få ett vidare 
hälsoperspektiv och att alla ska sträva mot en hälsosammare miljö för både elever och 
personal. För att projektet denna gång inte skulle bli en hyllvärmare så var det viktigt att 
förankra idén bland såväl elever som personal och föräldrar.  
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Skolorna i länet har även ett samarbete med Landstinget, SSKL och Växjö Universitet som 
har gjort en satsning som heter Det goda skollivet (Landstinget Kronoberg, 1). Syftet med att 
skola och Landsting aktivt samarbetar, är för att skolan är den bästa arenan gällande 
livsstilsfrågor. På skolan nås många barn oavsett kön, etnicitet eller socioekonomisk 
tillhörighet vilket gör att skolan till en viktig arena (ibid). Tanken är att skapa goda 
förutsättningar för hälsofrämjande folkhälsoarbete. Arbetet kan handla om gemenskap, glädje, 
fysisk aktivitet och/eller att hitta en balans och möta livet med nyfikenhet och mod. 
(Landstinget Kronoberg, 2).  
 
 
4.4 Genomförandet 
 
För att träffa så många som möjligt bland personalen valde vi att komma till skolan då ett stort 
antal av personalen var samlad vid en konferens. Vi informerade om vilka vi var, syftet med 
enkäten och även hur enkäten skulle fyllas i. Personalen hade möjlighet att ställa frågor under 
tiden vi var där. Även våra telefonnummer samt mailadresser lämnades ut så att möjligheten 
fanns att komma i kontakt med oss om behovet fanns. För att nå ut till all personal och inte 
missa någon valde vi att dela ut enkäterna i personalens fack på skolan. Vi valde att få tillbaka 
enkäten efter tre dagar för att minimera bortfallet eftersom det är lätt att glömma att svara och 
återlämna. En person på skolan som varit vår kontaktperson tog hand om återlämningen av 
enkäterna, personalen lämnade in den ifyllda enkäten i dennes fack. Vi ville få in så många 
enkäter som möjligt, därför fick all personal en påminnelse utskickad via mail. På grund av 
den låga svarsfrekvensen vid inhämtning av enkäterna bad vi en av kontaktpersonerna på 
skolan att påminna personalen att fylla i och återlämna enkäten, vilket skedde genom 
massutskick på mail till personalen. Från och med att personalen fick påminnelsen fick de en 
vecka på sig att besvara enkäten.  
 
 
4.5 Bortfall 
 
Totalt lämnades 75 stycken enkäter ut och vi fick tillbaka 40 stycken. Av dessa var tre internt 
bortfall, då all frågor inte besvarats och valdes därför bort i undersökningen. Slutligen 
användes 37 enkäter vilket är en för låg svarsfrekvens för att kunna dra några självklara 
generella slutsatser kring hela skolans hälsoarbete. Vi har i resultatet endast sammanställt och 
dragit slutsatser kring de fullständigt besvarade enkäterna. De enkäter som ej besvarats eller ej 
besvarats fullständigt har alltså räknats som bortfall och har inte alls medräknats i resultatet.  
  
 
4.6 Reliabilitet och validitet  
 
Bryman (2001) menar att reliabilitet handlar om sanningsvärdet, pålitligheten och 
överensstämmelsen av resultatet. Med hög reliabilitet menas att operationaliseringen gör det 
möjligt att mäta precist och att undersökningen kan göras på nytt. Författaren delar in 
reliabiliteten i två delar, en extern och en intern del. I den externa delen ska undersökningen 
kunna upprepas och då ge samma resultat (ibid). För oss är det svårt att nå ett extern resultat, 
då det med vår undersökning vid en upprepning inte kommer att ge samma resultat. Med den 
interna reliabilitet menar Bryman att forskaren får tolka den data som inkommit av 
respondenterna. Vår studie har en relativt hög intern reliabilitet, men med tanke på den låga 
svarsfrekvensen vi fick i vår studie går det inte att generalisera eller dra några större 
slutsatser. 
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Ejvegård (2003) menar att validitet är ett mått på om forskningen mäter det den anger att 
mäta. Med hög validitet menas att det som ämnades undersökas verkligen undersöks 
(Bryman, 2001). Bryman delar in validiteten i interna och externa delar. Med intern validitet 
ska den insamlade datan stämma överens med tidigare forskning och dess teorier, vilket till 
viss del har uppnåtts i vår undersökning. Även här är fåtalet inlämnade enkäter ett problem 
som gör att det blir en sanning med modifikation. Den externa validiteten ska resultatet kunna 
generaliseras till andra sociala situationer och miljöer. I vår studie har vi en låg extern 
validitet då det inte går att generalisera resultatet med andra sociala situationer och miljöer 
(ibid). 
 
 
4.7 Etiska regler 
 
Forskningsetik innebär enligt Holme och Solvagn (1997) att hänsyn och respekt skall visas till 
dem som deltar i undersökningen. Vidare ska deltagarna bli underrättade om syftet med 
undersökningen så att ett förtroende för arbetet skapas. Även misstolkningar och negationer 
kan reduceras om deltagarna vet studiens syfte. För att visa respekt och skydda 
respondenterna skall de vara säkra på att deras identitet skyddas genom anonymitet. Det skall 
inte gå att identifiera skolan eller dess personal genom att läsa rapporten (Holme, Solvagn, 
1997, Ejvegård, 2003). Bryman (2001) menar att det är viktigt för respondenterna att veta att 
den insamlade informationen enbart kommer att användas i den gällande studien vilket vi tagit 
fasta på. Vi valde därför att inte numrera enkäterna för att personalens svar inte skulle kunna 
kopplas till dem personligen.  
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5. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet från enkäterna, där svaren jämförs och analyseras med den 
teoretiska bakgrunden. Antalet enkäter som bearbetats är 37. 

 

5.1 Hälsa enligt personalen 
 
Vad hälsa är skiljer sig åt för varje individ, begreppet har olika innebörd bland annat beroende 
på kulturell bakgrund, attityder, värderingar och människors levnadssätt som råder i den 
kultur de lever i (Svedberg & Svensson, 2001). Flertalet av respondenterna menar att hälsa är 
att ta hand om sig själv, finna en balans mellan jobb och fritid och att njuta samt att trivas med 
livet. Ovanstående exempel handlar till stor del om psykiskt välbefinnande åsyftar Hansson 
(2004). En persons välbefinnande handlar om individens personliga upplevelse av att mår bra 
eller dåligt, alltså individens självskattade hälsa. Det är upplevelsen och självskattningen som 
avgör en persons välbefinnande (ibid). Andra exempel som gavs handlar om fysiskt 
välbefinnande och handlade om att få vara frisk, att ha en funktionsduglig kropp och att kunna 
motionera. Att känna psykiskt och fysiskt välbefinnande kan kopplas till Antonovskys (2005) 
teorier kring KASAM. En individ uppnår en god hälsa genom att ha ett starkt KASAM 
påpekar författaren. Andra förslag som framkom av personalen var att få träffa vänner, känna 
sig trygg i sin familj och att få känna kärlek. ”Att få leva utan att stressa” var ytterligare 
exempel som gavs i enkäterna. Detta är exempel på hälsa som handlar om det sociala 
välbefinnandet. Att må bra och att fungera i ett socialt sammanhang, är hälsa enligt 
Nordenfelt (2004). Många av respondenterna har beskrivet att hälsa är fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande utan att de använt just de orden. Detta överrensstämmer med WHO: s 
(1948) definition på hälsa vilket innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  

 

5.2 Inställning till hälsoarbete 
 
Att arbeta med hälsa under skoltid är betydelsefullt anser i stort sätt all personal som svarade 
på enkäterna och de menar att hälsa måste bli en naturlig del i undervisningen. Personalens 
svar på påståendet om hälsa är något som är viktigt att arbeta med, svarade 36 av 37 att de 
höll med helt och hållet. Personalen anser att hälsa är något som måste arbetas med i vardagen 
och då gäller det att öka medvetenheten mellan orsak och verkan samt ge eleverna kunskap 
om kost och motion. Att hälsan bör få större plats i skolan anser även Statens 
Folkhälsoinstitut (1999). De menar att skolan är den arena där flest barn och ungdomar nås 
och där arbete med hälsofrämjande insatser kan ske. Statens Folkhälsoinstitut startade år 1997 
en långsiktlig satsning för att få skolorna mer intresserade av hälsoarbete, tanken var att få fler 
hälsofrämjande skolor (ibid). Vidare skrev en av personalen: ”Med dagens hälsoproblem och 
övervikt så måste vi jobba mot detta i skolan.”  Precis som personen påpekar visar 
larmrapporter att barn och ungdomars dåliga matvanor i kombination med låg fysisk aktivitet 
är en av orsakerna till dagens övervikt och fetma (Regeringen, 1). Personalen tar även upp att 
om ett hälsoarbete ska ge några resultat är det viktigt att ha gemensamt uppsatta mål. I 
läroplanen (Skolverket, 2006) finns det gemensamma mål som skolan ska sträva efter: ”Skolan 
skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” 
(Skolverket, 2006:5) 

 
Det är bra att sprida ‘ringar på vattnet’, kommer ringarna från flera håll ökas effekten.     

           (Personal på skolan) 
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Företeelser som att sprida glädje, att vara positiv och vara förtroendeingivande var något som 
personalen på skolan beskrev som en viktig del i hälsoarbetet. Det är med andra ord inte 
enbart bara fysisk aktivitet som står för ett fungerande hälsoarbetet. Att det inte bara är 
motion och kost som gör att människor mår bra anser även Nilsson (2002). Författaren menar 
att det finns många företeelser som gör att människan mår bra. Forskning visar att inflytande, 
relationer och känsla av sammanhang är viktiga delar för individens hälsa (ibid). ”Vi har bara 
en kropp och den ska vi ha hela livet” skriver en av personalen. 
 
 
5.3 Hälsa på personal och organisationsnivå 
 
När elever och personal mår bra blir de harmoniska. Detta menar respondenterna då 
harmoniska elever och personal ger ett bättre arbetsklimat samt en bättre organisation. Genom 
att arbeta med hälsa på personalnivå, menar personalen att sjukskrivningar och utbrändhet 
minskar bland alla i verksamheten. De poängtera att om en arbetsplats mår bra trivs och mår 
även personalen bra. Ohälsa minskar på arbetsplatser där det finns väl fungerande 
arbetsvillkor (Statens Folkhälsoinstitut, 1, Arén & Ljusenius, 2003). Att arbeta med hälsa på 
arbetsplatsen leder till minskad arbetsrelaterad ohälsa samt till en bättre folkhälsa menar 
Statens Folkhälsoinstitut (1). Arén och Ljusenius (2003) menar att friskvård är en form av 
kvalificerad personalutveckling som bland annat ökar personalens välbefinnande, precis vad 
en del av personalen ovan har beskrivit. Kompetens, motivation och välbefinnande är tre 
faktorer som bör ingå i en organisation om den ska bli framgångsrik menar författarna. Dessa 
tre faktorer går även att jämföras med Antonovskys (2005) teorier kring hälsa, han talar om 
begreppet KASAM, vilket står för att människan ska ha en känsla av begriplighet, en känsla 
av hanterbarhet och en känsla av meningsfullhet i det hon gör. Ett starkt KASAM leder till en 
god hälsa menar Antonovsky (2005). Respondenterna ansåg och poängterade vikten av att 
personalen på skolan måste må bra för att organisationen ska kunna fungera, i detta fall är 
organisationen skolan. 
 
 
5.4 Motivation bland personalen till att arbeta med hälsa 
 
På frågan om personalen ansåg sig vara motiverad till att arbeta med hälsa, ansåg 35 av 37 att 
de var motiverade. De menade att det var viktigt, och om alla arbetar med hälsa blir det en 
sporre för alla. Det fanns dock en respondent som påpekade att det finns ett visst motstånd till 
att arbeta med hälsa och finns det motstånd blir det lätt att man ”tappar sugen” menar 
respondenten. För att koppla det till ovanstående teorier kring hur en organisation blir 
framgångsrik, där motivation är en av hörnstenarna (Arén & Ljusenius 2003, Hanson, 2004), 
är det viktigt att känna motivation till sitt arbete. Författarna tar även upp att hälsa på en 
arbetsplats kan ses som en systemteori. I en systemteori finns tre nivåer: organisationsnivå, 
gruppnivå och individnivå som inverkar och påverkar varandra. Likaså Antonovskys (2005) 
teorier om hälsa spelar roll om en person ska orka och känna meningsfullhet i sitt arbete. För 
att känna att arbetet är hanterbart behövs även tid, vilket kan vara en bristvara enligt några av 
personalen. Det framkom även att det behövs en grupp som leder hälsoarbetet på skolan, för 
att ett hälsoarbete ska leda till framgång. För närvarnade finns det en hälsogrupp enligt 
respondenterna som vill och försöker bedriva ett hälsoarbete på skolan.    
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5.5 Ska all personal på skolan arbeta med hälsa? 
 
Att arbeta med hälsa är något som personalen på skolan tycker är viktigt. 29 av 37 ansåg att 
all personal inom skolans verksamhet bör arbeta med hälsa. Något som de tog upp är att 
personalen måste föregå med gott exempel och vara goda förebilder, men utan att det ska gå 
till överdrift. Det är viktigt att var och en gör det på sin nivå och förmåga. Det finns dock 
några av personalen som hade en annan syn på detta. Exempelvis tog en respondent delvis 
avstånd och ansåg att det var upp till var och en att arbeta hälsa. En annan åsikt som framkom 
var att det inte går att tvingas till att arbeta med hälsa. Överlag tyckte de flesta att all personal 
ska arbeta med hälsa, vilket går att avläsa i figuren nedan:  

All personal inom skolan ska arbeta med hälsa
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Håller med helt och hållet
Håller delvis med
Varken eller 
Tar delvis avstånd 
Tar helt och hållet avstånd 

 
Detta resultat stämmer överens med vad som står i Lpo 94, där det står det att läsa:  
 
Alla som arbetar på skolan skall  

• ”aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper”. (Skolverket, 
2006:8).   

• ”medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor…” (Skolverket, 2006:8).   

• ”främja elevernas förmåga och vilja att ta ansvar och inflytande över den sociala […] 
och fysiska miljön.” (Skolverket, 2006:13).  
 

Att arbeta med hälsa är som tidigare sagt inte bara fysisk aktivitet och kost, det handlar även 
om att skapa en stödjande miljö för eleverna enligt Haglund (2002). Att diskutera och samtala 
med eleverna vad hälsa egentligen innebär är viktigt menar Nilsson (2002). Enligt 
Myndigheten för skolutveckling (3) har skolan i uppgift att förmedla och förankra värden 
samt normer som vårt samhälle vilar på. Vad vi kan utläsa av våra enkäter har de flesta på 
skolan förstått att hälsa är så mycket mer än kost och motion, då de menar att all personal ska 
vara goda förebilder och föregå med gott exempel. 
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5.6 Individuella hälsoinsatser  
 
Av de insamlade enkäterna ansåg 33 av 37 respondenter att de bidrog med hälsoinsatser på 
skolan. Något som framkom av enkäterna var att en del av personalen hade fysisk aktivitet 
med eleverna varje dag, vilket både WHO (1997) och läroplanen (Skolverket, 2006) påpekar 
är viktigt ur hälsosynpunkt. Promenader, fruktstund, bad och att servera god mat var andra 
insatser som framkom av enkäterna. Mycket av hälsoinsatserna på skolan, som går att utläsa 
av enkäterna, handlar om kost och motion. Att sprida glädje omkring sig och att vara positiv, 
var någons bidrag till att skapa en bättre hälsa. Att sprida glädje handlar om psykiskt 
välbefinnande vilket kan kopplas till Lpo 94 där det står att alla på skola aktivt ska förhindra 
alla former av kränkande behandling (Skolverket, 2006). Antonovskys (2005) KASAM-teori 
om hur god hälsa uppnås går att koppla till de hälsoinsatser skolpersonalen gör. Uppnås en 
känsla av begriplighet, en känsla av hanterbarhet och en känsla av meningsfullhet i sitt arbete, 
både tillsammans med eleverna och arbetskamrater kan de bidra till en upplevd god hälsa. 
Andra individuella insatser som kom fram av enkäterna, var att några av respondenterna 
ansåg att de gav förslag på hur skolan kan arbete med hälsa. Några respondenter påpekade att 
de var med och verkställde beslut gällande hälsoarbetet på skolan.  
 
 
5.7 Hälsoinsatser som görs för elever och personal 
 
Bland eleverna: 
Hälsofrämjade arbete som görs på skolan bland eleverna är bland annat att det utöver 
idrottslektionerna finns fysisk aktivitet på schemat varje dag enligt personalen. Dessutom 
påpekas det att det pågår regelbunden uteverksamhet i olika former. Förutom 
idrottslektionerna och den fysiska aktivet som sker dagligen, påpekar en del av 
respondenterna att det tre gånger i veckan pågår fysisk aktivitet på mottlig nivå. Detta 
stämmer överens med WHO:s (2002) mål för att bevara en god hälsa hos barn och ungdomar. 
Enligt WHO krävs 30 minuter fysisk aktivitet per dag på måttlig nivå för både vuxna och 
barn. Utöver den måttliga fysiska aktiviteten rekommenderas för barn och ungdomar 20 
minuter hård fysisk aktivitet tre gånger per vecka (ibid). Något annat som togs upp var att 
arbetspassen varvas med lek och rörelse samt inslag av motorikövningar. Målet är att skapa 
rörelseglädje och kunskap hos barnen och det sker bland annat genom hälsoteman och 
hälsoveckor på skolan. Annat som framstod av enkäterna, var att några utvalda klasser till 
hösten ska få varsin stegräknare och för att motivera eleverna till att röra på sig är det tänkt att 
någon tävling ska genomföras.  
  
Förutom fysisk aktivitet läggs stor tyngdpunkt på skolmaten och flertalet av personalen 
poängterar att den är lagad på skolan. Personalen försöker även lära barnen om vad som är bra 
mat som i sin tur gör att kroppen mår bra. Likaså är fruktstund något som bedrivs med barnen 
för att få näringsbehovet tillgodosett så mycket som möjligt. Detta arbete som sker kan 
jämföras med vad Statens Livsmedelsverk (2) anser om kost. Kost är viktigt för en god hälsa 
och det gäller att kroppens energibehov och näringsbehov tillfredsställs. Även Europeiska 
kommissionen arbetar med sunda matvanor och fysik aktivitet och har presenterat en så kallad 
Grönbok där förslag om hur goda matvanor och fysisk aktivitet kan främja hälsan 
(Regeringen, 4).  
  
Hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas på en skola och det står att läsa i Lpo 94 
(Skolverket, 2006). Dessutom skall skolan arbeta med elevens välbefinnande, och det sker 
både på det fysiska, psykiska och sociala planen. Detta är något som överensstämmer med hur 
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den undersökta skolan arbetar enligt respondenterna. Gällande den fysiska skolmiljön görs en 
översikt av ett skyddsombud på miljön i skolan. Efter översikten jobbar skolan med att 
fortsätta eller förbättra miljön för eleverna. När det gäller välbefinnandet på det psykiska och 
sociala planen diskussioner lärarna om hur man som lärare ska bemöta eleverna. Detta för att 
eleverna ska bli så bra bemötta som möjligt av lärarna. Förutom diskussion lärarna emellan 
sker även värderingsövningar, gruppsamtal och diskussioner om känslor och jobbiga 
situationer tillsammans med eleverna. Eftersom skolan arbetar med alla dessa plan kan det 
kopplas till humanistiska inriktningen, vilket innebär att betoningen ligger på hela människan 
där hon ses i sitt sammanhang (Medin & Alexandersson, 2000). Detta kan i sin tur jämföras 
med Rydqvist och Winroth (2002) som påpekar att hälsa skapas bland annat i en bra 
fungerande närmiljö, där det finns en livsstil och levnadsvanor som främjar hälsa.  
 
Bland personalen:  
Ett hälsofrämjande arbete bland personalen existerar på skolan enligt svaren på de ifyllda 
enkäterna. Personalen påpekar dock att det på skolan innan hälsoprojektet inte gjordes några 
gemensamma aktiviteter men att det nu har förändrats. Sedan hälsoprojektet start har 
personalen bland annat fått en möjlighet att göra en hälsoundersökning på kommunhälsan. 
Efter en viss tid skall det ske en uppföljning av undersökningen för att se om det skett någon 
förändring. Att göra hälsoundersökningar handlar om en preventiv strategi då uppkommandet 
av ohälsa ska förhindras (Hanson, 2004). Vidare menar Hanson att med det en preventiv 
strategi går att upptäcka svagheter eller avvikelser på ett tidigt stadie. Det togs även upp av 
några bland svarspersonerna att massagestolar fanns att tillgå på skolan. Däremot sades inget 
om hur ofta de användes eller i vilka sammanhang, men att möjligheten finns var något 
positivt. Arén och Ljusenius (2003) och Hanson (2004) påpekar att hälsa hos individerna i en 
organisation påverkas av hur organisationen ser ut. Finns det dåliga hälsovanor på 
arbetsplatsen leder det till att vissa på arbetsplatsen påverkas negativt. Det gäller att ett 
hälsoarbete måste göras på alla olika nivåer för att en positiv anda ska råda. Något som även 
författarna påpekar är att om det råder ett dåligt ledarskap i organisationen kommer 
medarbetarna att må dåligt (ibid). I detta fall verkar det inte vara så, då personalen svarat att 
ledningen motiverar personalen till att motionera.  
 
Utöver hälsoundersökning och massagestolar ges information och näringslära på konferenser 
enligt personalen. Dessutom ges subventionerad träning från skolan till all personal och all 
personal har fått en stegräknare som ska motivera viljan att röra sig. Det påpekades i 
enkäterna att ledningen motiverade personalen till att träna individuellt för att få eller 
bibehålla en god hälsa, vilket upplevdes som väldigt positivt hos flertalet av personalen.  
 
För att sammanfatta personalens beskrivning av hälsoarbetet på skolan och med tanke på 
Hansons (2004) och Rydqvist och Winroth (2002) strategier kring hälsoarbete använder de sig 
mest av förebyggande, preventiva hälsoinsatser. 
 
 
5.8 Hur hälsoarbete bedrivs bland elever och personal  
 
Bland eleverna: 
Personalen påpekar att vissa lärare är ute med eleverna på rasterna och poängterar vikten av 
att vistas ute i friska luften. Även att undersvining sker utomhus framhölls av en del lärare. 
Promenader med eleverna är något som ständigt pågår och idrottsläraren lär ut rörelselekar till 
eleverna som kan användas på rasterna. Utöver promenader och rörelselekar pågår andra 
fysiska aktivitet såsom cykling, jogging och simning. Även olika motorikövningar görs för att 
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öka rörelseförmågan hos eleverna. Dessa olika moment kan kopplas till WHO:s (2002) 
rekommendationer. För att bevara en god hälsa hävdar WHO att fysisk aktivitet krävs.  
 
Enligt respondenterna lagas skolmaten på skolan och maten är lagad med betoning på 
näringsaspekten. De betonar att det alltid finns fem sorters grönsaker varje dag att välja 
mellan och att all personal försöker se till att eleverna äter allsidigt och att de smakar på de 
grönsaker som serveras. Den allsidiga kosten skolan vill ge barnen kan jämföras med 
rekommendationerna från Statens Livsmedelsverk (1, 2). Där finns rekommendationer om hur 
kroppens energi- och näringsbehov ska tillfredsställas. En aktivitet, som togs upp av en lärare, 
var att de spelar bingo med frukt och grönsaker som pjäser, just för att få eleverna att 
provsmaka något som de kanske inte provat eller annars inte har för vana att äta.    
 
Nilsson (2002) påpekar att dialoger mellan elev och lärare samt att möta eleverna på deras 
nivå är viktigt vilket stämmer överens med hur undersökningsskolan jobbar. Exempelvis sker 
värderingsövningar och diskussioner om olika känsliga ämnen med eleverna på skolan enligt 
personalen. Nilsson (2002) påpekar att beroende på hur arbetssättet med hälsa är har det en 
mer eller mindre betydande roll. Det bästa är att arbeta med hälsofrågor nerifrån och upp 
vilket stämmer överens med hur undersökningsskolan arbetar. Detta leder i sin tur till att 
skolan blir en stödjande miljö för hälsan enligt författaren. Samtidigt påpekar Nilsson (2002) 
att hela skolan oavsett arbetsuppgifter måste vara engagerade i hälsoarbetet för att få så bra 
resultat som möjligt.  
 
Bland personalen: 
På påståendet om det på skolan bedrivs hälsoarbete för personalen pekade resultatet åt olika 
håll, vilket går att avläsa i figuren nedan. Detta kan kopplas till att hälsa är individuellt och 
definieras olika av människor, vilket Svederberg och Svensson (2001) påpekar.  

På skolan bedrivs det hälsoarbete för personalen
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 28



Även om resultatet spretade gavs flertalet exempel på vad som görs för att förebygga hälsa 
bland personalen, bland annat ges ett ekonomiskt bidrag till den egna personliga träningen. 
Det togs även upp att viss personal får träna på arbetstid, då styrketräning och pausgympa 
gavs som exempel. Detta var något positivt men det poängterades av respondenterna att även 
all personal skulle få den möjligheten. 
 
Något som flertalet av personalen tog upp i enkäterna var en hälsoundersökning som all 
personal fick möjlighet att göra om de ville. Hälsoundersökningen sker med hjälp av 
kommunhälsan där blodtryck, vikt, HB (blodvärdet) och kondition kontrolleras. Det påpekas 
att det kommer ske en uppföljning och kontroll efter ett halvår för att se om det har skett 
någon förändring. Detta är exempel på ett preventivt hälsoarbete då det är intressant att se hur 
hälsostatusen är hos en människa såsom Hansson (2004) påvisar. På så vis kan svagheter, 
avvikelser och andra tecken tidigt upptäckas. För att kunna förebygga ohälsa är det, enligt 
författaren, viktigt att veta orsaken till det sjuka. Ett preventivt hälsoarbete handlar om att 
undvika att sjukdom uppstår, likaså att bevara den befintliga hälsan (ibid). 
 
Att det på personalkonferenser informeras om hälsa är det flertalet av personalen som 
framhåller. Det ges information om hälsa utifrån flertalet aspekter, bland annat om vad en 
individ kan göra för att främja sin egen hälsa och hälsan på sin arbetsplats. Även 
arbetslagsträffar sker utanför skolan för att träffas utanför skolans miljö. Detta handlar om att 
främja hälsan såsom Medin och Alexandersson (2000) menar vilket är en promotiv strategi. 
Detta handlar om att stärka hälsan och titta på de aspekter som leder till att människor trivs 
och mår bra (Arén & Ljusenius 2003, Hanson, 2004).  
 
 
5.9 Huvudansvar och drivkraft  
 
Hälsoundervisning och hälsoarbete styrs av skollagen, läroplaner och kursplaner där rektorn 
har det övergripande ansvaret enligt Myndigheten för skolutveckling (3). På frågan vem som 
har det övergripande ansvaret gällande hälsoarbetet på skolan, gavs lite olika svar från 
personalen. De mest förekommande svaren var att det är rektorn som har huvudansvaret, men 
samtidigt angavs hälsogruppen och köket som svar. Fåtalet svarade att det var upp till varje 
person och att all personal har ett ansvar gällande hälsoarbetet. En deltagare svarade att det till 
slut alltid är upp till ens eget ansvar, oavsett om någon annan har huvudansvaret. Det 
sistnämnda stämmer inte överens med Lpo 94, där det står att all personal inom skolans 
verksamhet skall arbeta med hälsa (Skolverket, 2006). 
 
När det gäller vem som driver hälsoarbetet på skolan svarade de flesta av personalen att det är 
hälsogruppen och huvudpersonerna i hälsogruppen som driver. Även rektorn, skolsköterskan 
och några föräldrar i föräldragruppen kom på tal här. Några ur personalen svarade att alla i 
skolan driver hälsoarbetet på skolan, men ingen konkret förklaring gjordes. Detta stämmer 
överens med Lpo 94 där det står att alla som arbetar i skolan skall ”främja elevernas förmåga 
och vilja att ta ansvar och inflytande över den sociala […] och fysiska miljön.” (Skolverket, 
2006:13).  
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6. Diskussion 
 
Hälsa är ett svårdefinierat begrepp vilket vi tidigare nämnt. Vi upplever att hälsa diskuteras 
dagligen utifrån olika utgångspunkter såsom kost, motion och psykiskt välbefinnande. Även 
personalen på undersökningsskolan hade olika syn på vad hälsa innebär vilket kan medföra att 
hälsoarbete inte är så enkelt.  
 
 
Hälsa enligt personalen 
 
Som vi tidigare framhävt är hälsa svårdefinierat. Hälsa kan var allt från att vara frisk till att 
motionera eller att bara få vara med familjen och äta god mat. Allt detta beskriver personalen 
på skolan dock med sina egna ord. Det var flertalet som beskrev att hälsa var att må bra både 
fysiskt och psykiskt, men även den sociala biten som att träffa vänner, njuta och trivas med 
livet gavs som exempel. Personalens syn på hälsa var precis som för många andra, ett 
svårdefinierat begrepp men de hade många bra och intressanta förklaringar till vad de 
personligen ansåg att hälsa är. Vår åsikt är att hälsa inte enbart är att vara frisk, att motionera 
eller att äta hälsosam och god mat, det är så mycket mer. Det handlar om att få känna att man 
duger som människa och att känna tillhörighet och uppleva att det finns en mening med livet. 
Att helt enkelt ha en känsla av sammanhang som Antonovsky (2005) så fint beskriver. Vi är 
dock övertygade om att hälsa är individuellt och att hälsobegreppet är föränderligt under ens 
livstid. Vi tror att det till och med kan variera från en dag till en annan, helt beroende på vad 
det är som hände runt omkring en. Ena dagen kan det handla om att vara frisk från sjukdomar, 
för att den andra dagen handla om att inte trivas på jobbet. Det är alltså väldigt individuellt 
hur en person mår i dagsläget. Även om hälsa är individuellt är det enligt oss viktigt att jobba 
med hälsa på olika sätt på en arbetsplats för att både få personalen och eleverna att må så bra 
som möjligt. Mår en individ bra visas det på hur personen arbetar och bemöter andra enligt 
oss.  
 
 
Arbete inom skolan gällande hälsa 
 
Inställning till hälsoarbete som fanns hos personalen skiljde sig lite åt. Flertalet ansåg att hälsa 
är viktigt att arbeta med och att det måste bli en naturlig del i undervisningen. Samtidigt 
kände några att hälsoarbete gav ökade arbetsuppgifterna, vilket i sin tur upplevdes som 
stressigt då tiden kan vara en bristvara. Känslan av att tiden inte räcker till är förstårligt, då det 
i skolan ska hinnas med väldigt många olika delar. För pedagoger är planering, genomförande 
av undervisning, konflikthantering, efterarbete, dokumentation med mera åtaganden som 
bland annat ingår i deras arbetsuppgifter. När det gäller andra personalgrupper kan det handla 
om allt från att beställa till att laga mat och/eller att hålla skolan hel och ren. Trots detta ansåg 
de flesta av personalen att all personal inom skolans verksamhet bör arbeta med hälsa. Även 
vi tycker att hälsa är viktigt att arbeta med för att skolans verksamhet ska fungera så bra som 
möjligt. Då skolan är den arena där samhällets barn och ungdomar befinner sig har skolans 
personal en stor möjlighet att påverka och jobba med deras hälsa. Detta säger även Statens 
Folkhälsoinstitut (1999) som antyder att skolan ska jobba med hälsofrämjande insatser.  
 
Några av personalen antydde att var och en måste få avgöra om man vill arbeta med hälsa. 
Detta är intressant då det bland annat står i Lpo 94 att all personal på skolan ska arbeta med 
att utveckla en känsla för samhörighet hos eleverna, främja den fysiska och sociala miljön 
samt motverka kränkande behandling (Skolverket, 2006). Hos vem ligger egentligen ansvaret 
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att alla inom skolan vet om och följer den gällande läroplanen? Är det verkligen rektorns 
uppgift eller ligger ansvaret på var och en som arbetar inom skolan att veta vad som står och 
gäller? Vi tycker att det är självklart att alla som arbetar i skolan ska ha tagit del av 
läroplanen, men samtidigt kan en påminnelse ibland vara befogad och behövlig då uppdrag, 
riktlinjer lätt kan glömmas bort bland alla andra arbetsuppgifter som finns och ska utföras. 
 
 
Hälsa på organisationsnivå 
 
Personalen på skolan tycker att en bra arbetsplats och ett bra arbetsklimat kommer ur att 
elever och personal mår bra. Likväl leder en väl fungerande organisation/arbetsplats till att 
människorna i verksamheten mår bra enligt respondenterna. Statens Folkhälsoinstitut (1) 
menar att ett fungerande hälsoarbete på arbetsplatsen leder till minskad ohälsa bland 
personalen vilket också leder till en bättre folkhälsa. För oss är detta självklart då vi anser att i 
en fungerande organisation måste hälsa ligga som grund. Finns fysiskt och psykiskt 
välbefinnande hos alla inom verksamheten menar vi att det speglar av sig och leder till en 
positiv miljö. Därför anser vi att det är A och O att arbeta med hälsa på alla plan oavsett 
vilken arena det är. Det överensstämmer med Statens Folkhälsoinstitut (1) samt Arén och 
Ljusenius (2003) tankar då de menar att friskvård ökar personalens välbefinnande, kompetens 
och motivation vilket gör att arbetsplatsen blir en fungerande organisation. Hur arbetsplatsen 
sedan arbetar med hälsa kan och ska skilja sig åt. Beroende på hur och vilka personalen skiljer 
sig ett hälsoarbete åt. Enligt oss finns det många sätt att arbeta med hälsa och det gäller att 
hitta ett arbetssätt som alla trivs med. Dessutom anser vi att personalen måste få vara med och 
besluta vad som ska göras för att nå en bättre hälsa bland personalen. Att få känna sig delaktig 
har stor betydelse för bemötandet och motivationen blir av ett nytt arbetssätt som ett 
hälsoarbete kan innebära.  
 
Varför enkätdeltagandet blev så lågt är något vi undrar över. Av 75 utlämnade enkäter fick vi 
endast in 40, varav 37 var fullständigt ifyllda. Detta kan tolkas på olika sätt men dels tolkar vi 
det som tidsbrist och ointresse från personalen sida och dels det kan det vara så att de känner 
att de inte har motivation eller kompetensen att utföra ett hälsoarbete. Detta kan kopplas till 
Arén och Ljusenius (2003) tankar om att det behövs kompetens, motivation och 
välbefinnande för att arbetet ska få en bra effekt. En annan förklaring kan vara att 
hälsogruppens mål gällande hälsa och hälsoarbete inte är förankrade bland personalen på 
skolan. Vi anser att om ett fungerande hälsoarbete ska fungera måste all personal få vara med 
och tycka till på något vis, vilket i sin tur leder till att man blir motiverad till ett fortsatt arbete. 
Alla kan inte göra allt, det viktigaste är att alla gör något. Det behöver inte vara några stora 
saker utan att det görs efter sin egen kunskap och förmåga. Ett exempel på att alla kan arbeta 
med hälsa, som kom fram av enkäten, var att någon kom med förslag på hälsoinsatser. Denna 
person kanske satt inne med många roliga och bra idéer men kunde inte själv utföra dem, på 
det viset bidrar även denna person.  
 
 
Hälsofrämjande arbete bland elever och personal 
 
Bland elever   
Av de svar som vi fått av de ifyllda enkäterna anser vi att personalen på skolan arbetar mycket 
med hälsa, och exempel på detta är att de har regelbunden uteverksamhet, hälsoteman, 
värderingsövningar, gruppsamtal och diskussioner. Detta är enligt oss ett tydligt tecken på att 
personalen på skolan har förstått vikten av den fysiska aktivitetens betydelse. Dessutom hade 
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flertalet lärare undervisning utomhus vilket ger en ökad rörelse. Detta sätt att arbeta på bryter 
mot den traditionella stillasittande klassrumsundervisningen (Brömssen, 2004, Brügge m.fl. 
2007), detta ser vi som positivt eftersom elever som har det svårt att sitta still i klassrummet 
lättare kan koncentrera sig om de får röra på sig. Fysisk aktivitet krävs för att bevara en god 
hälsa enligt WHO (2002). För som enligt Rasmussen med flera (2004) påpekar, gör dagens 
teknik att människor rör sig mindre och enligt Hamdy (2004) leder tv, video/dataspel, internet 
till mindre fysisk aktivitet. Att få in mer fysisk aktivitet i skolan där många barn och 
ungdomar finns är enligt oss väldigt bra. På så sätt kan det bli en naturlig del för vissa elever, 
vilket främjar att fysisk aktivitet även kan ske utanför skolan. Dessutom läggs det ner mycket 
tid och planering för att få så bra skolmat som möjligt på skolan. För oss är det glädjande att 
höra att skolan lägger stor vikt på både kost, psykiskt och fysiskt välbefinnande eftersom allt 
detta går hand i hand för att god hälsa ska uppstå.  
 
Känslan vi fick av kontaktpersonerna och hälsogruppen på skolan, var att det inte utfördes 
särskilt mycket hälsoarbete på skolan. Dock upplevde vi genom de ifyllda enkäterna att det 
utförs flertalet moment som är hälsofrämjande. Vi tror att personalen på skolan inte själva är 
medvetna eller tänker på att de jobbar mycket med hälsa i olika sammanhang och på olika 
nivåer. Med tanke på den låga svarsfrekvensen ges inget heltäckande resultat, inte heller kan 
vi generalisera, men med fler ifyllda enkäter hade förmodligen resultatet blivit lite annorlunda 
och givit oss mer underlag. Vi tror dock att de som lämnade in och svarade på enkäten var den 
personal som var mest intresserad av att arbeta med hälsa.  
 
Något som är värt att diskutera och fundera över är vilken personal som utför det som 
respondenterna påpekar. Är det personal som är mån om sig själv, som motionerar och tänker 
på kosten, eller hur är det egentligen? Är det så att det är lättare går att förmedla ett hälsosamt 
levnadssätt till andra om man själv tänker på motion, kost och andra faktorer som påverkar 
hälsan? Eller är det bara förutfattade meningar om att det är lättare att förmedla viss kunskap 
och förhållningssätt om jag som individ har en hälsosam livsstil?     
 
Bland personalen 
Personalen på skolan framhåller att innan hälsoprojektets start fanns det inga gemensamma 
aktiviteter personalen emellan. Detta tycker vi verkar en aning underligt, fanns det verkligen 
inte någon form av hälsoarbete tidigare på skolan? Enligt de siffror vi fick fram, ansåg 30 av 
37 att det bedrevs hälsoarbete på skolan. Kan alla dessa förmåner som personalen tar upp i 
enkäten såsom massagestolar, hälsoundersökningar och subventionerad träning startat under 
det senaste året? Mot denna bakgrund tror vi att det även tidigare funnits hälsoarbeten bland 
personalen på skolan, det kan vara så att de helt enkelt inte tänker på det. Att gå till 
kommunhälsan är en förebyggande åtgärd som i framtiden kan leda till ett hälsosammare och 
bättre liv. Det är bra att det finns förebyggande hälsoarbete, vi tycker dock att skolan bör satsa 
mer på hälsofrämjande, promotiva alternativ. Med den promotiva strategin stärks hälsan 
genom att stimulera och lyfta fram egenskaper som gör att individen mår bra menar Arén och 
Ljusenius (2003), vilket även vi tycker är ett bra sätt för att få en god hälsa. Precis som 
Antonovsky (2005) påpekar, måste hälsan ses både utifrån ett salutogent och ett patogent 
perspektiv och dessa måste komplettera varandra och ses som ett kontinuum. Vi anser att 
Antonovskys kontinuummodell är ett utmärkt sätt att skatta sin hälsa.  
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Huvudansvar och drivkraft  
 
För att ett hälsoarbete ska kunna fungera krävs det inte bara eldsjälar i en organisation utan 
även någon som har det övergripande ansvaret för att uppgifter delegeras ut till skolans 
personal. Trots att skollagen, läroplaner och kursplaner styr hälsoundervisning och 
hälsoarbete (Myndigheten för skolutveckling, 3), räcker inte det för att ett hälsoarbete ska bli 
slagkraftigt enligt oss. Rektorn har det övergripande ansvaret och det var också det svar som 
bland annat gavs i enkäterna. Vad som fångade vårt intresse var de fåtal svar som menade att 
det är upp till varje person, all personal, att ha ett ansvar gällande hälsoarbete på skolan. Då 
det finns stadgar som säger att rektorn har det övergripande ansvaret, skulle det vara intressant 
att få reda på varför det enligt viss personal är upp till var och en. Visst måste alla inom 
skolan samarbeta för att det ska bli ett bra hälsoarbete, men kräver inte ett stort arbete en 
person som har det övergripande ansvaret så att saker och ting blir genomförda? Om inte 
någon har huvudansvaret, kan då personalen veta hur de ska jobba för att nå samma mål? 
Enligt oss fungerar som sagt inte ett hälsoarbete om det inte finns någon som har det 
övergripande ansvaret. Någon person måste alltså hålla i trådarna och sedan delegera ut 
uppgifter till andra personer. Samtidigt som delegering är bra och viktigt får inte uppgifterna 
kännas allt för betungande. Uppgifter som kan kännas för betungande kan leda till att man blir 
omotiverad och till att vilja arbeta med dem. Därför är det viktigt att hitta en balans med 
uppgifter om vad som ska göras och även på vilket sätt de läggs fram.   
 
De flesta svaren skiljde sig åt gällande vem som har ansvaret över hälsoarbetet och vem som 
driver frågorna på skolan. Hälsogruppen och den ansvarige i hälsogruppen var de vanligaste 
svaren, vilket vi även fått känslan av när vi besökt skolan. Det som var mest intressant var att 
några ur personalen svarade att det är alla i skolan som driver hälsoarbetet på skolan. Vad vi 
kan utläsa av enkätsvaren, är det hälsogruppen och den ansvarige som är drivkraften och 
förmodligen lite av eldsjälarna. Att alla driver hälsoarbetet tyckte vi var intresseväckande och 
det skulle vara väldigt intressant att få redan på vad dessa menade. Visserligen ska alla som 
jobbar i skolan ”främja elevernas förmåga och vilja att ta ansvar och inflytande över den 
sociala […] och fysiska miljön.” (Skolverket, 2006:13), men är det verkligen så det fungerar? 
Visst ska all personal arbeta med hälsofrågor på olika sätt, men är det inte så att en persons 
egenintresse väger in hur mycket av hälsoarbete som sker med eleverna? Om detta nu är 
fallet, kan man ens nå så att all personal arbetar med hälsa med eleverna? Vi tror att det är 
viktigt att skapa ett intresse och förståelse hos personalen innan de ska arbeta med eleverna. 
Finns ett intresse är det mycket lättare och roligare att jobba med det området. Dessutom är 
det även lättare att motivera och få andra att förstå vikten att själva arbetet. Samtidigt går det 
inte tvinga någon till ett intresse, men det går alltid allt försöka på olika sätt.   
 
 
Metoddiskussion 
 
Vi valde att i vår undersökning använda oss av enkäter. Hade en förfrågan gjorts om det var 
några på skolan som skulle vilja vara med i vår undersökning, hade troligen deltagarna varit 
personer som anser att hälsa är något som är viktigt och kul att jobba med. Detta hade i sin tur 
gett ett skevt resultat av vad personalen egentligen har för inställning och dess syn på 
hälsoarbete. Med tanke på den låga svarsfrekvensen kan vårt resultat inte ge oss en 
heltäckande bild av skolans hälsoarbete eftersom de som svarat kanske var de som tyckte att 
det var betydelsefullt och roligt att arbeta med hälsa. Syftet med vår undersökning var att göra 
en lägesrapport om vad personalen hade för inställning till att arbeta med hälsa och vad som 
gjordes i dagsläget för att stärka hälsan bland eleverna och personalen. Vi ville som sagt ta 

 33



reda på vad all personal tyckte om detta, vi ansåg att enkäter skulle ge oss det bredaste och 
bästa resultatet. Nu kunde vi endast använda oss av 37 enkäter vilket var en besvikelse men 
som vi tidigare påtalat, kan det bero på att hälsoarbetet inte förankrats bland personalen. I 
enkäten fick personalen svara på vad de arbetade som/inom och vilket arbetslag de tillhörde, 
vilket var för skolans egenintresse och var inte till för vår undersökning.  
 
I diskussion av vilken metod vi skulle använda oss av i början av vårt arbete kom vi fram till 
att vi inte skulle numrera enkäterna. Detta för att ingen av personalen skulle känna att de 
skulle kunna bli utpekade. Vi visste genom vårt val att det inte gick att påminna 
respondenterna att svara på enkäten, vilket nu i efterhand hade varit bra, men problemet hur 
detta skulle gå till praktiskt kvarstår. 
 
 
Vidare forskning 
 
Vi har i denna kvantitativa studie enbart riktat oss enbart på personalen. Det skulle för vidare 
forskning vara intressant att ta reda på elevernas syn och inställning på hälsa och hälsoarbete. 
Har elever samma åsikter som personalen eller ser de på hälsa utifrån helt andra perspektiv? 
Detta skulle vara intressant att studera för att få en totalt heltäckande bild av alla som befinner 
sig i verksamheten. Utifrån en heltäckande bild från all personal och elever skulle det vara 
intressant och givande att tillsammans med skolan utforma ett förhoppningsvis fungerande 
hälsoarbete.  
 
 
Slutsatser  
 
Hälsobegreppet är så pass stort och individuellt och personalen på skolan hade olika syn på 
vad hälsa innebär. Därför kan en god tanke vara att vidga personalens syn på hälsa, så att alla 
arbetar mot samma mål vilket kan ske på olika arbetssätt. Genom denna undersökning har vi 
förstått att ett hälsoarbete kan vara problematiskt. Vår uppfattning då vi var och besökte 
skolan var att personalen var intresserad av att arbeta med hälsa. Vi tror dock att detta inte 
stämmer på all personal eftersom det var så låg svarsfrekvens. Som vi tidigare nämnt kan inga 
generella slutsatser göras gällande hälsoarbetet på skolan. Det vi med all sannolikhet kan slå 
fast är att hälsoarbetet inte är förankrat bland personalen och att det är en viss grupp inom 
personalen som är villig att arbeta med hälsa. Vi anser att om ett hälsoarbete ska fungera 
måste all personal på skolan vara delaktig i arbetet och beslutet hur det ska utformas och 
genomföras. Det är även viktigt att personalen arbetar på sin egen nivå och utefter den 
kunskap de själva har. På så vis är det lättare att förmedla och konkretisera ett hälsoarbete. 
För som vi uppfattat av denna studie är ett hälsoarbete inte lätt men ack så viktigt för allas 
trivsel och välbefinnande.  
 

 34



Referenser 
 
Andersen P. m.fl. (2004:2). FoU-rapport Landstinget Kronoberg. Hälsa och hälsofrämjande 

arbete – en studie av vårdpersonal och landstingspolitikers uppfattning.  

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Natur och Kultur.  

Arén, A. & Ljusenius, T. (2003). Mår du som du förtjänar. Kristianstad: Prevent. 

Brügge, B. m.fl. (2007). Friluftslivets pedagogik – För kunskap, känsla och livskvalitet. 

Stockholm: Liber AB. 

Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Byréus-Hagen, K. (1998). Steget: ett arbetsmaterial om hälsa, samlevnad och droger för 

skolåren 4-6. Stockholm: Folkhälsoinstitutet.  

Brömsen, C. (2004). Rörelseglädje i klassrummet – Tips och idéer för dig som vill inspirera 

barn i låg- och mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen. Malmö: SISU 

Idrottsböcker och Gymnastikförbundet.  

Dahlgren, L-O & Szczepanski, A. (2004). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig 

erfarenhet. Åtvidaberg: Åtvidabergs Bok & tryck AB. 

Danielson, M. (2003). Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02. Grundrapport. Health 

Behaviour in School-Aged Children. A WHO Colloborative Study. Rapport nr 2003:50. 

Stockholm: Statens Folkhälsoinstittut, 2003. 

Diener, E. (2000). Subjective well-being. The science of happiness and a proposal for a 

national index. American Psychologist, 55, 34-43. 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur.  

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Hanson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Malmö: Studentlitteratur. 

Haglund, B. (2002). Från risktänkande till ”stödjande miljöer”. I Nilsson, Agneta, red, 2006. 

Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk – en analogi om hälsoarbete i 

skolan. Västervik: Skolverket. 

Haglund, B. & Svanström, L. (1992). Folkhälsovetenskap – en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur. 

Hamdy, R.C. (2004). The chaning impact of lifestyle and health. Southern Medical Journal, 

97(8), 713. 

Hendenquist, J-A. & Håkansson, J. (2002). Formulera och utvärdera mål. Uppsala: Nina 

tryckeri. 

 35



Holme, I.M. &  Solvagn, B.K (1997). Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur.  

Landstinget Kronoberg, (2003). Kronobergarnas hälsa och ohälsa – en första beskrivning.  

Ljusenius, T. & Rydqvist, L-G. (2001). Fritt ledarskap: ledarskap ur ett hälsoperspektiv. 

Stockholm: Prevent. 

Medin, J. & Alexandersson, K. (2000). Begreppet hälsa och hälsofrämjande. Lund: 

Studentlitteratur. 

Myndigheten för skolutveckling, (2003). Blick för elevens hälsa, lärande och trygghet – med 

fokus på elevhälsa och skolutveckling. Dnr 2003:989. 

Nilsson, A. (2002). Ungdomars röster om hälsa och hälsoundervisning – några reflektioner. I 

Nilsson, Agneta, red, 2006. Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk – 

en analogi om hälsoarbete i skolan. Västervik: Skolverket. 

Nilsson, A. & Hammarberg, L. (2002). Hälsa på hos skolsköterskan. I Nilsson, Agneta, red, 

2006. Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk – en analogi om 

hälsoarbete i skolan. Västervik: Skolverket. 

Nilsson, L. (2003). Hälsoarbetets möte med skolan i teori och praktik. Örebro: Universitet 

Nordenfelt, L. (2004). Livskvalitet och hälsa. Teori och kritik. Falköping: Almqvist & 

Wiksell.  

Rasmussen, F., Eriksson, M., Bokedal, C. & Schäfer-Elinder, L. (2004:1). Fysisk aktivitet, 

matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar. COMPASS - en studie i sydvästra 

Storstockholm. Rapport. Stockholm: Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och 

Statens Folkhälsoinstitut.   

Ryden, O. & Stenström U. (2000). Hälsopsykologi -  psykologiska aspekter på hälsa och 

 sjukdom. Stockholm: Bonniers Utbildning. 

Rydqvist, L-G. & Winroth, J. (2002). Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion. Farsta: SISU 

idrottsböcker. 

Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94). Ödeshög. 

Statens offentliga utredningar (2000:19). Från dubbla spår till Elevhälsa – i en skola som 

främjar lust att lära, hälsa och utveckling. Stockholm: Nordstedts tryckeri AB. 

Statens Folkhälsoinstitut (1999). Hälsofrämjande skola - ett samlat grepp för visionen om 

skolan som en stödjande miljö för hälsa och lärare. Stockholm: Folkhälsoinstitutets 

distribution.  

 36



Statens Folkhälsoinstitut (2002). Kallings, L., Lamming, P., Strandell, A., & Tranquist, J. Sätt 

Sverige i rörelse 2001 - Redovisning och erfarenheter. Stockholm. 

Svederberg, E. & Svensson, L. (2001), red. Kindeberg, T. Pedagogik i hälsofrämjande arbete 

Lund: Studentlitteratur.  

Tremblay, M.S., Inman, J.W. & Willms, J.D. (2000). The relationship between physical 

activity, self-esteem, and academic achievement in 12-year-old children. Pediatric 

Exercise Science, 12, 312-323.  

 

Internetkällor 

Landstinget Kronoberg, 1. Det goda skollivet [www]. Hämtat från 

http://www.ltkronoberg.se/templates/LTKPageWithPicture____8994.aspx. Publicerat 

mars 2007. Hämtat 3 maj 2007.  

Landstinget Kronoberg, 2. Det goda livet [www]. Hämtat från 

http://www.ltkronoberg.se/templates/LTKPageWithPicture____2199.aspx. Publicerat 

mars 2007. Hämtat 29 maj.   

Myndigheten för skolutveckling, 1. Elevhälsa och samverkan [www]. Hämtat från 

http://www.skolutveckling.se/demokrati_jamstalldhet_inflytande/halsa/elevhalsa_samve

rkan. Publicerat juni 2006. Hämtat 3 maj 2007. 

Myndigheten för skolutveckling, 2. Hälsofrämjande skolutveckling [www]. Hämtat från 

http://www.skolutveckling.se/demokrati_jamstalldhet_inflytande/halsa/halsoframjande_

skolutveckling.  Publicerat juni 2006. Hämtat 3 maj 2007. 

Myndigheten för skolutveckling, 3. Vad säger styrdokumenten? [www]. Hämtat från 

http://www.skolutveckling.se/demokrati_jamstalldhet_inflytande/halsa/styrdokumenten. 

Publicerat mars 2006. Hämtat 3 maj 2007.    

Regeringen, 1 . Oroande Hälsoutveckling [www]. Hämtat från 

http://www.regeringen.se/sb/d/7857/a/68673. Publicerat september 2006. Hämtat 26 

april 2007. 

Regeringen, 2. Mål för folkhälsan [www]. Hämtat från 

http://www.regeringen.se/sb/d/2531;jsessionid=adjYKOo63Mee. Publicerat 27 oktober 

2006. Hämtat 24 maj 2007.  

Regeringen, 3. Ökad fysisk aktivitet [www]. Hämtat från 

http://www.regeringen.se/sb/d/7857/a/68739. Publicerat oktober 2006. Hämtat 26 april 

2007. 

 37



Regeringen, 4. Matvanor och fysisk aktivitet [www]. Hämtat från 

http://www.regeringen.se/sb/d/7857. Publicerat februari 2007. Hämtat 26 april 2007. 

Regeringen, 5. Regeringens proposition 2001/02:14. Hälsa, lärande och trygghet. Publicerat 

oktober 2001. Riksdagens tryckeri. 

Statens Folkhälsoinstitut, 1. Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet [www]. Hämtat från  

http://www.fhi.se/templates/Page____122.aspx?&MSHiC=65001&L=9&W=Arbetsvillk

or+'&Pre=%3CFONT+STYLE%3D%22color%3A+%23000000%3B+background%2D

color%3A+%23FFFF00%22%3E&Post=%3C%2FFONT%3E. Publicerat januari 2006. 

Hämtat 3 maj 2007. 

Statens Livsmedelsverk, 1. Mat i förskola och skola [www]. Hämtat från 

http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=14761&epslanguage=SV. Publicerat 28 

februari 2007. Hämtat 29 maj 2007. 

Statens Livsmedelsverk, 2. Kostråd för barn [www]. Hämtat från 

http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=14754&epslanguage=SV. 

Publicerat 8 mars 2007. Hämtat 29 maj 2007. 

Tengland, P-A. (2006). The goals of health work: Quality of life, health and welfare [www]. 

Hämtat från 

http://elin.lub.lu.se/cgibin/linker/link/vxu/springer/13867423_2006_9_2_155-

167/11019.6.009.002.0155_DOI_s11019-005-5642-5. Publicerat 2006. Hämtat 28 maj 

2007. 

WHO, (1948). Definition on Health [www]. Hämtat från http://www.who.int/about/en. 

Hämtat 11 april 2007. 

WHO, (1997). Physical activity [www]. Hämtat från 

http://www.who.int/topics/physical_activity/en. Hämtat 11 april 2007. 

WHO, (2002). Physical activity: How much is needed? [www]. Hämtat från 

http://www.paho.org/English/HPP/HPN/whd2002-factsheet2.pdf. Publicerat januari 

2002. Hämtat 11 april 2007.    

WHO, (2003). Helth and development through Physicl activity and sport [www]. Hämtat från 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_NMH_NPH_PAH_03.2.pdf. Publicerat 2003. 

Hämtat 11 april 2007.  

 

 

 

 38



Bilaga 
 
 

 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som studerar till lärare vid Växjö universitet. För närvarande skriver 

vi vårt examensarbete som i stora drag ska handla om hälsoarbete. Vi är intresserade av hur 

Ni arbetar med hälsa på Er skola både ur ett elev- samt ett personalperspektiv 

 

Vi vill påpeka att undersökningen dels görs utifrån vårt personliga intresse samt ett intresse 

från Er skola. Uppgifterna kommer endast att användas i vår uppsats och kommer varken 

kunna kopplas till Er personligen eller till skolan. Däremot kommer skolan att använda sig av 

resultatet för att vidare hälsoarbete. 

 

Vänligen fyll i enkäten så uppriktigt som möjligt och hoppa inte över någon fråga. Observera 

att det finns frågor på båda sidor av bladen. 

 

 

Tack för Er medverkan. 

   

Agneta Hurtig   ahufr02@student.vxu.se  

Beatrice Palmér  bpafr01@student.vxu.se   

 

 

Växjö, Maj 2007.  
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http://www.vxu.se/


Vänligen fyll i nedanstående frågor.  

 

1. Jag arbetar som/inom: 

o Ledningen  

o Lärare  

o Personal inom skolbarnomsorgen   

o Servicegrupp  

o Skolhälsovården  

 

2. Vilket arbetslag tillhör Ni?  

o Lär-Kul-An  

o CD-laget 

o 3-4:an  

o 5-6:an   

o Service  

o Petölaget   

o Språkenheten 

 

3. Vad är hälsa enligt Dig? ..................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 

Vänligen ta ställning till följande påståenden. Vi ser gärna att Ni efter påståendena ger 

en liten beskrivning.  

 

1. Hälsa är något som är viktigt att jobba med. 

o Håller med helt och hållet 

o Håller delvis med  

o Varken eller 

o Tar delvis avstånd 

o Tar helt och hållet avstånd 

Beskriv: .................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
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2. All personal inom skolans verksamhet ska arbeta med hälsa. 

o Håller med helt och hållet 

o Håller delvis med  

o Varken eller 

o Tar delvis avstånd 

o Tar helt och hållet avstånd 

      Beskriv: .................................................................................................................................  

      ................................................................................................................................................   

 

3. Jag bidrar till att skolan arbetar med hälsa. 

o Håller med helt och hållet 

o Håller delvis med  

o Varken eller 

o Tar delvis avstånd 

o Tar helt och hållet avstånd 

Beskriv: ..................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 

4. Jag är motiverad till att arbeta med hälsa på skolan.  

o Håller med helt och hållet 

o Håller delvis med  

o Varken eller 

o Tar delvis avstånd 

o Tar helt och hållet avstånd 

Beskriv: ..................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 

5. a) Vi som personal på skolan arbetar för en hälsofrämjande miljö för eleverna. 

o Håller med helt och hållet 

o Håller delvis med  

o Varken eller 

o Tar delvis avstånd 

o Tar helt och hållet avstånd 
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5.   b) Vad gör Ni i dagsläget, ge konkreta exempel: .............................................................   

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 

5.   c) Hur gör Ni i dagsläget, ge konkreta exempel: .............................................................  

................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 

6. a) På skolan bedrivs det hälsoarbete för personalen? 

o Håller med helt och hållet 

o Håller delvis med  

o Varken eller 

o Tar delvis avstånd 

o Tar helt och hållet avstånd 

 

6. b) Vad görs i dagsläget, ge konkreta exempel: ................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 

7. Vem anser Ni har det övergripande ansvaret för hälsoarbete på skolan? ........................   

................................................................................................................................................  

 

8. Vem upplever Ni driver hälsofrågorna på skolan? ..........................................................   

    ..................................................................................................................................................  

 

 

Tack för Er medverkan. 
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