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ABSTRAKT 
 
Leiner, A. & Lisspers Eberstål E. (2008). Att främja fysisk aktivitet och god kosthållning - 
en intervjustudie på en gymnasiesärskola. C-uppsats i pedagogik. Institutionen för 
Pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle. 
 
Det har framkommit att övervikt bland X-skolans elever är ett problem. Det finns inom 
skolan en målsättning att arbeta främjande med att förbättra elevernas hälsa. 
Skolpersonalen har dock konstaterat att det är svårt att nå ut med hälsobudskapet till 
skolans alla elever. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur skolpersonalen 
arbetar med fysisk aktivitet och god kosthållning för att främja elevernas hälsa samt hur 
de upplever sitt hälsofrämjande arbete. Vi använde oss av intervju som metod och 
genomförde våra intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Intervjuerna var sju till antalet, 
vilka samtliga genomfördes inom skolans lokaler. Analysen gjordes med hjälp av 
meningskoncentrering. Resultatet visade att intervjupersonernas mål till stor del speglade 
skolans uppdrag: att eleverna ska ha en meningsfull fritid och sysselsättning samt att de 
ska klara av ett så självständigt boende som möjligt. Några av de strategier som framkom 
var: att vara god förebild, ha tydlig pedagogik samt att minska tillgången på 
ohälsosamma livsmedel inom skolan. Goda förebilder och ett bra samarbete personalen 
emellan, var två viktiga faktorer som ansågs underlätta hälsoarbetet, samtidigt som när 
detta inte fungerade blev ett hinder för hälsoarbetet. Av resultatet kunde vi uttolka att det 
är viktigt att hälsomålen är väl förankrade samt att personalen känner sig delaktig och har 
den kompetens som krävs för att hälsoarbetet ska bli framgångsrikt.  
 
 
Nyckelord: gymnasiesärskola, utvecklingsstörning, hälsoarbete, intervention, kost, fysisk 
aktivitet. 
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1. INLEDNING 
I detta avsnitt redovisas en inledning till uppsatsen samt uppsatsens syfte. 

Att ges möjlighet till en god hälsa kan tyckas vara en rättighet som är alla väl förunnat, 
men det är inte så verkligheten ser ut för alla av oss. En riskgrupp i samhället, sett utifrån 
ett hälsoperspektiv, är personer med utvecklingsstörning. Bristfällig kost, fetma bland 
kvinnor och fysisk inaktivitet är vanligt förkommande bland personer med 
utvecklingsstörning i jämförelse med den övriga befolkningen (Robertson et al. 2000, 
Nehring, 2005). Forskning visar även att många personer med utvecklingsstörning är i 
sämre fysisk kondition än människor i största allmänhet (Nehring, 2005). Personer med 
utvecklingsstörning löper inte bara risk att drabbas av fysiska sjukdomar på grund av 
fetma utan även av psykosociala problem på grund av samhällets attityd till feta 
människor (ibid.). Rimmer (2000) förknippar de utvecklingsstördas övervikt delvis med 
att de inte är tillräckligt fysiskt aktiva och att det inte är helt självklart att de naturligt blir 
en del av den motionskultur som omger oss i dagens samhälle.  

För oss som blivande hälsopedagoger är detta ett mycket intressant undersökningsområde 
då det till stor del handlar om pedagogiska påverkansfaktorer. Hur kan man som 
skolpersonal påverka eleverna till förändring utan att de ska känna sig angripna, något 
som vi inom vår utbildning studerat. Vi har ingen tidigare erfarenhet av arbete med 
personer med utvecklingsstörning, men vi ser detta som en möjlighet för oss som 
pedagoger att vidga våra vyer och få ny kunskap med oss på vägen. Utifrån tidigare 
forskning och studier som vi läst upplever vi att forskningen är bristfällig kring hur det 
hälsofrämjande arbetet går till gentemot ungdomar med utvecklingsstörning. Vårt syfte 
med denna uppsats är att undersöka hur personalen på en gymnasiesärskola arbetar för att 
främja fysisk aktivitet och god kosthållning samt att undersöka hur de upplever sitt 
arbete. Vi tycker att det är viktigt att dessa livsstilsfaktorer problematiseras och lyfts fram 
och att det görs inom skolan som är en så stor del av ungdomarnas vardag. 
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2. BAKGRUND 
I detta avsnitt redovisas en bakgrund som behandlar de för uppsatsen viktiga ämnen. 
Denna del består av fyra delar som i tur och ordning behandlar vad utvecklingsstörning 
innebär, hälsans bestämningsfaktorer, hälsoarbete samt några modeller och teorier som 
beskriver lärande, kommunikation och beteendeförändring. 

 
2.1. Utvecklingsstörning 
2.1.1. Historik 
Omsorgsideologi brukar den syn vi har på personer med utvecklingsstörning och hur vi 
tycker att de ska behandlas kallas (Bakk & Grunewald, 2004). Ideologin består av vissa 
antagande om hur personer med utvecklingsstörning är, en målsättning vad vi bör göra 
för eller med dem och funderingar om hur dessa mål ska uppnås. Omsorgsideologin har 
under historiens gång förändrats dramatiskt med en början när personer med 
utvecklingsstörning sågs som något mitt emellan människa och djur till idag där det mer 
handlar om att personen har rätt att vara som han/hon är. Historiskt sett var det 
yrkesverksamma pedagoger som på tidigt 1800-tal var först med att ta hand om 
funktionshindrade barn. Undervisningen av personer med utvecklingsstörning har sett 
olika ut genom åren. I slutet av 1800-talet inrättades uppfostringsanstalter, ofta av 
enskilda personer och välgörenhetsföreningar, där man trodde att kärleksfull uppfostran 
skulle bota barnen så att de skulle klara ett liv ute i samhället. Det visade sig att den 
pedagogiken inte gav det resultat som de ansvariga hade förväntat sig och i början av 
1900-talet förändrades riktningen i samhället och blev mer pessimistisk. Det planerades 
för att de utvecklingsstörda skulle placeras i anstaltsvård som skulle vara livet ut, detta 
för att skydda det övriga samhället då de ansågs vara en ”moralisk fara”. Efter andra 
världskriget tog den socialpolitiska reformverksamheten fart igen och 1944 kom 
lagstiftningen om obligatorisk undervisning för utvecklingsstörda. Här blev det dock en 
del problem om vilket synsätt som var mest korrekta, ett medicinskt eller ett pedagogiskt 
synsätt. Det medicinska synsättet ansåg utvecklingsstörning vara ett medicinskt problem 
och det pedagogiska synsättet var att se på det hela som ett pedagogiskt problem. Det 
pedagogiska synsättet kom att dominera mer och mer under 1950- och 1960-talet. 
Möjligheten att påverka de utvecklingsstörda individerna blev mer och mer uppenbart, 
genom träning och sysselsättning gjorde många av dem stora framsteg. 1967 antogs en 
omsorgslag som gav alla utvecklingsstörda rätt till undervisning och sysselsättning och 
där en nyhet var elevhem (ibid.).  

Under den här tiden presenterade Bengt Nirje normaliseringsprincipen (Nirje, 2003). Det 
är ett begrepp som arbetades fram och skapades av Bengt Nirje 1969. Enligt honom 
innebär normaliseringsprincipen att personer med utvecklingsstörning i så stor 
utsträckning som möjligt ges samma möjligheter att leva ett vardagsliv som liknar det 
som övriga i samhället lever. Principen ska gälla för alla utvecklingsstörda, oberoende av 
om de är lindrigt eller svårt utvecklingsstörda och vare sig de bor hemma hos föräldrarna 
eller på institution med andra utvecklingsstörda. Principen tar upp att personen ifråga ska 
ha rätt att som andra uppleva en normal dagsrytm, en normal veckorytm, en normal 
årsrytm, en normal livscykel, en normal självbestämmande rätt, de normala sexuella 
mönstren i sin kultur, de normala ekonomiska mönstren i sitt land och de normala 
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miljökraven i sitt samhälle (ibid.). Utvecklingen inom omsorgen och skolan gick under 
den här tiden kraftigt framåt, träningsskolor startades, särskolans elever integrerades i 
större utsträckning i vanliga klasser, hundratals dagcenter byggdes med mera (Bakk & 
Grunewald, 2004). Däremot gick det sämre med integreringen inom arbete och 
sysselsättning för de utvecklingsstörda, till viss del på grund av ett kärvare ekonomiskt 
klimat. (ibid.).  
  
2.1.2. Definition 
Med utvecklingsstörning menas en nedsättning i intellektuella funktioner som till 
exempel gör att ett barn blir i behov av specialpedagogisk undervisning (Bakk & 
Grunewald, 2004). Funktionshindret har stora variationer och det gemensamma är en 
hämmad begåvningsutveckling. Enligt LSS, Lagen om Särskilt Stöd, definieras 
utvecklingsstörning som en intellektuell funktionsnedsättning till följd av brist eller skada 
som inträffat före cirka 16 års ålder. I många fall är bristen eller skadan så betydande att 
personen ifråga behöver hjälp och stöd i sin livsföring (ibid.).  
 
2.1.3. Att vara utvecklingsstörd 
Enligt Kylén (1981) finns de utvecklingsstördas egentliga funktionshinder1 i 
begåvningen. Begåvningen bidrar till att en verklighetsuppfattning byggs upp genom att 
sinnesintryck ordnas. Detta leder till att man får struktur på rum, tid, kvalitet, kvantitet 
och orsak. Med hjälp av verklighetsuppfattningen vägleder begåvningen tankar och 
handlingar mot olika mål. Forskning har visat att det går att dela upp funktionshinder i tre 
huvudstadier som kallas A, B och C, där A står för tidig utvecklingsnivå.  
A-stadiet innebär bland annat att man som alla andra upplever känslor och sinnesintryck. 
Saker och människor känner man igen och man kan ta initiativ till handlingar som man 
vet leder till något positivt. Tala kan man inte, men det går bra att förstå och uttrycka sig 
på andra sätt med hjälp av olika signaler. B-stadiet innebär att man kan förstå sin tillvaro, 
lära sig att prata och förstå bilder. Personer har en ökad förståelse för tidsperspektivet och 
kan förstå ”i morgon” och ibland även ha en uppfattning av en längre tidsperiod, en 
vecka. Vidare finns förståelsen för att olika föremål hör till olika händelser, till exempel 
en mugg dricker man ur, siffror förstår man men att räkna olika tal är däremot svårt. Att 
saker och ting är konkreta är mycket viktigt och förändringar är svårt att i tanken 
föreställa sig och förstå. C-stadiet innebär att personen har förmågan att läsa och skriva, 
även enklare räkneuppgifter klarar man av. Framtiden blir något som existerar och man 
förstår att det finns platser som man inte har besökt. Det innebär även att man får enklare 
att klara av förändringar och att se saker ur ett annat perspektiv. Fortfarande är det svårt 
att finna alternativa lösningar på ett problem och att förstå abstrakta begrepp (ibid.).  

I en avhandling av Cech (2001) visar resultatet utifrån ett flertal gruppsamtal med 
personer med utvecklingsstörning att de flesta inte betraktar sig själva som 
utvecklingsstörda. Dessutom vet de inte heller vad det betyder att vara utvecklingsstörd, 
trots att de vet att andra säger det om dem. Resultatet visade att de har skiftande insikt om 
förhållanden, handlingar och samband.  De kan ha bristande insikter i att de är 
annorlunda, varför saker och ting är som de är och hur de blir behandlade av sin 

                                                 
1 Kylén använder begreppet handikapp i sin litteratur. Vi har valt att använda begreppet funktionshinder 
istället, eftersom det är denna terminologi som gäller idag. 
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omgivning. Andra svårigheter som framkommer i studien är förståelsen inför hur andra 
handlar mot dem och hur de ska göra när något oväntat inträffar och hur de ska göra för 
att ändra på negativa situationer. Det visade sig också att deltagarna i studien tillägnade 
sig nya kunskaper och färdigheter i samband med gruppsamtalen som genomfördes. I 
grupp kunde de mobilisera och utföra handlingar som ledde till förändring och som 
påverkade deras egna liv i en annan riktning. Att grupperna var små och att deltagarna 
var av båda könen samt i olika ålder visade sig vara positivt för lärandeprocessen. 
Ytterligare en påverkansfaktor visade sig vara att det var tydlig struktur på mötena, 
samma tid, samma plats och samma mötesrutiner vilket också bidrog till att flertalet 
kände sig trygga i grupperna (ibid.). Bergquist (2003) betonar också detta med att struktur 
är viktigt. Om man har en utvecklingsstörning, speciellt inom autismspektrat, vill man ha 
så få förändringar som möjligt, vilket kan bidra till att inlärningssituationen försvåras. En 
annan aspekt som gör att personer med utvecklingsstörning har svårare i 
inärningssituationen, är att de har begränsat korttidsminne; de kan bara ”ta in” en 
begränsad del av verkligheten (ibid.).  

Kylén (1981) fortsätter med att poängtera att miljön kring personer med funktionshinder 
är oerhört betydelsefull för individens utveckling. Att den funktionshindrade individens 
handlande och initiativtagande uppmärksammas av omgivningen, i annat fall finns risken 
att initiativförmågan avtar och personen i fråga blir likgiltig (ibid.). Detta tas även upp i 
rapporten Kost-motion-hälsa där man menar att de istället för mer självständiga blir mer 
hjälpberoende (Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott [SUH], u.å.). Att sätta 
gränser för någon annans förmåga, är ytterligare något som kan hindra en individs 
utveckling. Så är fallet om exempelvis läraren inte lyckas lära personen med 
utvecklingsstörning det som är tänkt och hänför detta till funktionshindret. I själva verket 
kan det vara så att det handlar om val av pedagogik och metodik (ibid.).   

Cech (2001) berättar att en önskan som finns hos många i studien är att bli accepterade 
och respekterade som den de är och att de vill ha hjälp, råd och stöd från de i sin 
omgivning. Ytterligare viktiga faktorer är att det ges möjlighet att aktivt delta i vardagliga 
aktiviteter, träffa andra människor och gå i en bra skola ( Kylén, 1981). Begåvning spelar 
en avgörande roll i individens verklighetsuppfattning. I samspelet med miljön är 
verklighetsuppfattning en tillgång och den vägs av personen mot hans känslor och behov. 
Erfarenheter från omvärlden och känsloupplevelser har visat sig leda till att man lär sig 
tycka om eller ogilla egenskaper hos sig själv. Det är på detta sätt som självkänsla2 
skapas. Om man har ett funktionshinder, som i sin tur leder till minskad 
verklighetsuppfattning, kan det leda till att självkänslan blir låg (ibid.). I Cechs studie 
framkom att många önskar större kontroll över sina liv, exempelvis en kvinna som vill 
klara ett eget liv efter skolan. Ett bättre självförtroende är också en uttalad önskan från 
flertalet av deltagarna, såsom kvinnans som berättar att hon är blyg och osäker (2001). 
 

                                                 
2 Självkänsla och självförtroende är två begrepp som står varandra nära. Vi gör ingen skillnad på dessa 
begrepp i denna uppsats eftersom det inte uppfyller något syfte att göra detta. 
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2.2. Hälsans bestämningsfaktorer 
Hälsa har många olika dimensioner (Morrison, Bennett, 2007) och har analyserats av 
många olika författare. Svederberg, Svensson och Kindeberg (2001) skriver att 
hälsobegreppet inte bara är ett medicinskt begrepp utan också ett samhälls- och 
beteendevetenskapligt begrepp. De har en holistisk syn på hälsa och menar att den 
innefattar ett samspel mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer (ibid.). Seedhouse, 
som även han har en holistisk syn på hälsa, menar att hälsa utgör grunden som gör det 
möjligt för människor att utveckla sin fulla förmåga (Ewles & Simnett, 2005). Det som 
utgör fokus i Seedhouses definition är att stärka individens egen förmåga och att ge 
människor kraft att utvecklas till det som de har kapacitet till (ibid.).  

Graden av hälsa hänger samman med individens möjligheter att uppnå sin fulla potential, 
vilket i sin tur påverkas av många olika faktorer (Ewles & Simnett, 2005). Dessa hälsans 
bestämningsfaktorer kan grovt delas in i: 

� Livsstilsfaktorer (individens levnadsvanor och hälsobeteenden) 
� Sociala, ekonomiska och miljörelaterade faktorer (tillgång till stödjande miljöer, 

arbete, inkomst och bostadsförhållanden) (ibid.) 

Vi kommer att närmare beskriva livsstilsfaktorerna fysisk aktivitet och kost, eftersom det 
är dessa livsstilsfaktorer som behandlas i denna uppsats. 
  
2.2.1. Fysisk aktivitet 
Definition 
Definitionen på fysisk aktivitet är: all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning 
(Statens Folkhälsoinstitut [Fhi], r 2006:13). Det finns fler begrepp som beskriver 
aktiviteten ”att röra på sig”, såsom motion och träning exempelvis. Vi gör dock ingen 
åtskillnad på dessa begrepp i denna uppsats.  
  
Rekommendationer 
De nordiska rekommendationerna för fysisk aktivitet som gäller för barn och ungdomar 
lyder: Minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag (Fhi, r 2006:13). Aktiviteten bör 
inkludera både måttlig och hård aktivitet3. Aktiviteten kan delas upp i flera pass under 
dagen. Aktiviteterna bör vara allsidiga för att möjliggöra utvecklande av kondition, 
muskelstyrka, rörlighet, snabbhet samt koordination (ibid.).  
 
Effekter av fysisk aktivitet 
Regelbunden fysisk aktivitet både skyddar hälsan och främjar hälsan (Fhi, r 2006:13). 
Den skyddar hälsan genom att minska risken för benskörhet, övervikt och fetma, hjärt- 
kärlsjukdomar samt många andra åkommor. Fysisk aktivitet främjar den fysiska hälsan 
genom att bland annat höja kondition, balans och koordination, förbättra styrka i muskler 
och bindväv. Den psykiska hälsan kan också förbättras genom fysisk aktivitet. Studier har 
visat att fysisk aktivitet lindrar depression, oro och ångest, förbättrar den kognitiva 
funktionen samt främjar självkänsla och positiv kroppsuppfattning. Även självförtroende 
och självkontroll har visat sig påverkas positivt av fysisk aktivitet, vilket i sin tur är 

                                                 
3 Måttlig intensitet innebär 64-76% av maximal hjärtfrekvens. Hård intensitet innebär 77-93% av maximal 
hjärtfrekvens. 
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starka faktorer för förbättrad ätkontroll och upprätthållande av fysisk aktivitet (ibid.). 
Enligt forskningen är ökad fysisk aktivitet den mest effektiva vägen till bättre hälsa 
(Emerson & Hatton , 2007 refererad i Umb-Carlsson, 2008). 

Teoribaserade interventioner ökar den fysiska aktiviteten mer än interventioner som inte 
är teoribaserade (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006:181). De 
teoribaserade beteendeförändringsmodellerna som oftast används inom forskning är 
Social Cognitive Theory (SCT) och Trans Theoretical Model (TTM) (ibid.). I en studie 
av Heller et al. (2004), vilken baserades på SCT, framkom att deltagarna fick en mer 
positiv attityd gentemot fysisk aktivitet, större självtillit (self efficacy) vad gäller att utöva 
fysisk aktivitet. Dessutom påverkas även de psykosociala faktorerna, såsom livskvalitet, 
integrering i samhället och lindring av depressiva symtom (ibid.).  

I Hellers et al. (2004) studie framkom också att teoribaserade interventioner visade sig 
vara effektiva även för personer med utvecklingsstörning. Ingen studie har tidigare 
undersökt om teorierna SCT eller TTM var applicerbara på personer med 
utvecklingsstörning (ibid.). 
 
2.2.2. Kost 
En förutsättning för god hälsa och prestationsförmåga är att kroppen får tillräckligt med 
energi och nödvändiga näringsämnen via kosten (Fhi, r 2006:13). Genom att äta en 
varierad kost där enerigiintaget inte överstiger energibehovet kan man undvika 
kostrelaterade sjukdomar som exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, cancer, typ 2-diabetes 
samt övervikt och fetma (ibid.). 

Rekommendationer som livsmedelsverket (2007a) ger skolan är bland annat: 
� minst 500 gram frukt och grönsaker per dag för barn från 10 år och vuxna 
� att som måltidsdryck servera lättmjölk och vatten 
� att låta salt och kryddblandningar placeras mindre lättillgängligt  
� använda sig av tallriksmodellen när maten läggs upp (ibid.) 

Tallriksmodellen är en modell som visar hur proportionerna mellan olika ingredienser i 
måltiden bör se ut (Livsmedelsverket, 2007b). Tallriksmodellen har tre delar: 

� Den första är potatis, ris eller pasta samt bröd. En stor del av tallriken fylls med 
livsmedel från denna grupp. För den som behöver mycket energi kan denna del 
göras ännu större. Bröd bör finnas med till alla måltider. 

� Den andra delen består av grönsaker, rotfrukter och frukt. Denna del är lika stor 
som den förra. Den som är överviktig kan låta denna del bli upp till hälften av 
tallriken. 

� Den minsta delen är avsedd för kött fisk, ägg eller baljväxter, exempelvis bönor 
(ibid.). 
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2.2.3. Livsstilens påverkansfaktorer 
Att god kost hållning och fysisk aktivitet är bra för hälsan, det vet vi. Ändå finner många 
det svårt att inta en hälsosam livsstil. Vilka faktorer påverkar god kosthållning eller 
utövandet av fysisk aktivitet? Att undersöka påverkansfaktorer är en viktig del i det 
hälsofrämjande arbetet för att uppmuntra fysisk aktivitet och möjliggöra 
beteendeförändring (Fhi, r 2006:13). Interventioner som hanterar hinder är en av 
nyckefaktorerna för att främja fysisk aktivitet (ibid.). Vi har inte funnit så många studier 
som specifikt behandlar kosthållningen. Många påverkansfaktorer gör dock ingen 
skillnad i vilken aktivitet, god kosthållning eller fysisk aktivitet exempelvis, de påverkar. 
Detta grundar vi på att det finns modeller och teorier som handlar om beteendeförändring 
generellt. Ett exempel på sådana generella påverkansfaktorer är självtillit och socialt stöd.  
 
Faktorer som har positiv inverkan på fysisk aktivitet 
Individens självtillit för att kunna utföra den fysiska aktiviteten har visat det starkaste 
sambandet med framtida fysisk aktivitet (SBU, 2006:181). Självtilliten har även visat sig 
vara betydande för att vidmakthålla hälsobeteenden (O’Leary, 1985, refererad i Heller et 
al., 2004). Studier har också visat det omvända att självtillit kan förbättras genom 
regelbunden fysisk aktivitet (Fhi, r 2006:13). 

Socialt stöd har visat sig vara en viktig faktor för att utöva fysisk aktivitet för 
befolkningen i stort (Salis & Owen, 1999, refererad i Temple & Walkley, 2007; Heller et 
al. 2004), men även för personer med utvecklingsstörning (Millar, Fernhall, & Burkett, 
1993 refererad i Temple & Walkley, 2007; Pitetti & Tan, 1991 refererad i Temple & 
Walkley, 2007). 

Strategier som inkluderar belöningar har inte visat sig vara en effektiv påverkansfaktor 
bland befolkningen i stort, vilket det däremot har gjort för personer med utvecklings-
störning (Frey et al., 2005 refererad i Temple & Walkley, 2007). I Frey et al. (2005) 
studien visade sig att medaljer motiverade många av deltagarna i Special Olympics.  
 
Faktorer som har negativ inverkan på fysisk aktivitet 
De vanligaste hindren för motionsutövande som deltagarna i en studie av Heller et al. 
(2004) redovisade innan studien var att de saknade energi, att de var för lata, att fysisk 
aktivitet var tråkigt, att fysisk aktivitet var för svårt samt att de var oroliga för hälsan. 

Ett annat hinder för motionsutövande var att inte känna sig kompetent, då det inte alltid 
fanns personellt stöd tillhanda (Heller et al., 2002 refererad i Temple & Walkley, 2007). 

Personalens betydelse har betonats i olika studier (Temple & Walkley, 2007). Forskare 
menar att även om personer med utvecklingsstörning är medvetna om sambandet mellan 
fysisk aktivitet och hälsa, så har de flesta inte kapaciteten eller resurserna att ändra sin 
livsstil utan stöd från andra människor (Pitetti, Rimmer, & Fernhall, 1993 refererad i 
Temple & Walkley, 2007). För att skapa en social miljö där fysisk aktivitet är normativt, 
så krävs det en utbildad och stödjande personal (Green & Krueter, 2005 refererad i 
Temple & Walkley, 2007). Lennox (2002, refererad i Temple & Walkley, 2007) föreslog 
i sin studie att personal behöver anamma ett hälsofrämjande beteende, som att motionera 
till exempel, för att uppmuntra brukarna till att bli fysiskt aktiva. 
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2.3. Hälsoarbete 
2.3.1. Definition 
Hälsofrämjande arbete innebär att förbättra hälsan för såväl enskilda individer som 
grupper (Ewles & Simnett, 2005). Det finns olika sätt att definiera hälsoarbete på. Vissa 
definitioner fokuserar på aktiviteten, andra på värderingar och målsättningar (ibid.). På 
WHO-konferensen i Ottawa, ”Ottawa Charter for Health Promotion”, definierades 
begreppet ”health promotion” (hälsofrämjande arbete) som ”en process som ger 
människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den” (Fhi, r 
2006:13). Denna definition kan man se som en process men till viss del även som ett mål 
(Ewles & Simnett, 2005). Detta sätt att förhålla sig till brukaren skiljer sig från det 
paternatistiska synsättet, där exempelvis läkaren anser att det är han/hon som är experten 
och vet vad som är bäst för patienten, samt från det maternalistiska synsättet där 
exempelvis sjuksköterkan intar en överbeskyddande roll och hjälper patienten, så att litet 
utrymme lämnas till patienten själv att bestämma över sin egen hälsa (Axelsson & Bihari, 
2007). När människor arbetar för att tillskansa sig denna kontroll över sin livssituation 
pratar man om egenmakt eller empowerment (Ewles & Simnett, 2005). I uppsatsen 
kommer vi att använda hälsofrämjande arbete och intervention synonymt med 
hälsoarbete. När vi använder begreppet hälsoarbetare i uppsatsen, så menar vi en person 
som arbetar med hälsofrämjande aktiviteter, oavsett profession. 
 
2.3.2. Planeringsprocessen 
Planering av en intervention är en process som resulterar i en handlingsplan (Ewles & 
Simnett, 2005). En handlingsplan ska svara på följande frågor: Vad försöker jag uppnå? 
Hur ska jag gå till väga? Hur ska jag veta om jag har uppnått önskat resultat (ibid.)?  
 
Identifiera behov och prioriteringar 
Behov anses vara grunden för vad som ska göras i hälsoområdet (Ewles & Simnett, 
2005). En bedömning av ett behov kan vara reaktiv eller proaktiv. En reaktiv 
behovsbedömning innebär att hälsoarbetaren reagerar på behov som uttrycks av andra 
medan en proaktiv behovsbedömning innebär att hälsoarbetaren själv beslutar om vilka 
aktiviteter som ska genomföras. Vems behov är viktigast? Det finns en tendens att man 
idag har en mer brukarcentrerad syn på hälsofrämjande aktiviteter, där ett mål är att 
stärka brukarens egen förmåga, empowerment. Om inte obegränsade resurser finns, så 
måste man alltid prioritera mellan behoven. Man bör undvika att satsa på breda och ytliga 
aktiviteter och istället fokusera på prioriterade områden (ibid.).   
 
Mål och strategier 
Att fastställa mål är nästa aktivitet i planeringsprocessen (Ewles & Simnett, 2005). Mål 
kan definieras som en allmän beskrivning av vad som ska uppnås. Delmål däremot är mer 
specifika och utgör en väsentlig del i planeringsprocessen (ibid.). 
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Ett delmål kan definieras som det önskvärda resultatet inom en viss tid (Ewles & Simnett, 
2005). Ett delmål ska vara: 

• en utmaning/krävande 
• möjligt att uppnå 
• så mätbart som möjligt - exempelvis genom att specificera kvantitet, kvalitet, 

tidpunkt för uppnående 
• Relevant – delmålet bör överensstämma med organisationens målsättning och ens 

eget arbetes övergripande syfte (ibid.) 
 
Att personalen känner att de är delaktiga i målformuleringsarbetet är viktigt. En 
förutsättning för detta är att det finns arbetsrutiner som möjliggör detta (Fhi, 2003:46).  

Det är viktigt att identifiera den strategi som lämpar sig bäst för att uppnå målet eller 
delmålet (Ewles & Simnett, 2005). Några faktorer som man kan ha i åtanke då strategi 
ska väljas är:  

• Vilka är de lämpligaste och mest effektiva? 
• Vilka är acceptabla för brukarna och andra som det berör? 
• Vilka är enklast att tillämpa? 
• Vilka är mest kostnadseffektiva? (ibid.) 

Nedan redovisas tänkbara mål och metoder för hälsofrämjande arbete. 

Mål Tänkbara metoder 
Ökad medvetenhet 
Öka människors medvetenhet om  hälsofrågor  

föredrag, gruppverksamhet, massmedia, affischering 
och utställningar, kampanjer 

Ökad kunskap 
Förmedla information 

individuell rådgivning, affischering och utställningar, 
kampanjer, skriftligt material, gruppundervisning, 
massmedia, Internet 

Hjälp till självhjälp 
Förstärka människors självinsikt, självkänsla, 
beslutsförmåga 

gruppverksamhet, träning i beslutsfattande, klargörande 
av värderingar, träning i social kompetens, spel och 
rollspel, beslutsametsträning, rådgivning 

Förändring av attityder och beteenden 
Förändra individuella livsstilsmönster 

gruppverksamhet, färdighetsträning, självhjälpsgrupper, 
individuell instruktion, grupp- eller individualterapi, 
skriftligt material, rådgivning 

Förändring av miljö 
Förändra den fysiska eller sociala miljön 

planering och policyutveckling, 
organisationsutveckling, implementering av strategier 

 
Tabell 2:1 Fritt från Ewles och Simnett (2005, s. 85). Mål och metoder i hälsofrämjande 
arbete.  

Övergripande målsättning

Mål

DelmålDelmålDelmål

Mål

DelmålDelmålDelmål

Överst är det som beskriver den 
övergripande målsättningen. 

I mitten finns det som man allänt 
försöker uppnå.

Längst ned finns det som man faktiskt 
vill åstadkomma. 

Figur 2:1 Fritt från Ewles och Simnett (2005, s. 81). Målhierarkin. 
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Identifiera resurser 
Att identifiera resurser är ett viktigt steg i planeringsprocessen (Ewles & Simnett, 2005). 
Det finns många olika typer av resurser:  

• Personliga – Erfarenhet, kunskap, tid, entusiasm till exempel. 
• Andra personer – Exempelvis kolleger som kan bidra med något. 
• Deltagare – Deltagare kan också bidra med kunskap. Exempelvis dela med sig av 

sina egna erfarenheter i en grupp. 
• Personer med inflytande över deltagarna – Exempelvis släktingar, vänner, 

patientföreningar. 
• Befintliga verksamheter – Vilka inrättningar finns redan som man kan utnyttja? 

Exempelvis motionsanläggningar, lokal kursverksamhet etcetera (ibid.). 
 
Samverkan 
Danemark och Kullberg (1999) menar att det finns olika faktorer som både hämmar och 
främjar samverkan inom en organisation. Exempel på främjande faktorer som de 
beskriver är att verksamheten är inrymd i samma lokal, att gemensamma 
utvecklingsprojekt bedrivs, att ekonomiska stimulanser finns och att det finns en 
lagstiftning som ska följas samt att gemensam fortbildning bedrivs för all personal. 
Vidare följer exempel på faktorer som hämmar samverkan, vagt formulerade mål, olika 
ekonomiska intressen, oklar ansvarsfördelning, skild etisk praxis, olika 
kunskapstraditioner och professionella mål och dålig samordning. Det är viktigt att vara 
medveten om dessa faktorer för att samverkansarbetet ska kunna utvecklas och förbättras 
(ibid.). Stenberg räknar upp fyra andra förutsättningar för framgångsrik samverkan (2003, 
refererad i Axelsson & Bihari, 2007). Kommunikation är den i särklass mest 
betydelsefulla faktorn för framgångsrik samverkan. Kommunikation behövs för att skapa 
gemensamma synsätt, för att definiera roller och arbetssätt och för att vidmakthålla detta. 
Ledning, det krävs att ledningen kan förmedla vilket resultat som ska uppnås, att 
ledningen kommunicerar med alla berörda. Att ledningen skapar  
en förankring och mandat för samverkan och genomför en resultatuppföljning. 
Uppföljning måste göras kontinuerligt för att avläsa resultatet och om strategin ska 
ändras, om det inte faller ut som man tänkt sig. Gemensamma synsätt är viktigt för att 
veta vad som ska göras och vad som ska prioriteras. Detta kräver bland annat 
kommunikation för att jämka samman olika föreställningar till något gemensamt (ibid.). 
 
Utvärdering 
För att veta om ett mål har uppnåtts så måste strategierna utvärderas (Ewles & Simnett, 
2005). Denna utvärdering kan gälla resultatet, det vill säga om målen har uppnåtts. 
Utvärderingen kan även gälla själva processen, det vill säga om strategierna var de bästa, 
tillämpades de på bästa sätt, gav de valuta för pengarna. Ett exempel på hur resultatet kan 
utvärderas om målet är ökad medvetenhet: 

• Mätning av intresset bland konsumenterna: exempelvis hur många tackade ja till 
informationshäften, hur många besökte en hemsida. 

• Mätning av förändringar i befolkningens krav på olika former av hälso- och 
sjukvård. 

• Analys av eventuell uppmärksamhet i massmedia. 
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• Frågeformulär, intervjuer, diskussioner samt observation av individer/grupper 
(ibid.). 

 
Fastställa en handlingsplan 
Handlingsplanen ska innehålla vem som ska göra vad, vilka resurser som ska tas i bruk 
och när projektet ska vara genomfört (Ewles & Simnett, 2005). 
 
2.3.3. Skolan som arena 
Gymnasiesärskolans arena är mycket viktig och deras uppdrag när det kommer till 
kunskap finns tryckt i de nationella styrdokumenten såsom skollagen, läroplaner, 
programmål, kursplaner och betygskriterier (GySär, 2002:01). På lokal nivån är det 
skolplanen, lokala arbetsplanen och individuell studieplan som vägleder hur det 
pedagogiska arbetet i skolan ska gå till. Det är viktigt att särskolan finner rätt nivå för 
undervisningen för att utbildningen ska bli bra för särskolans elever. Undervisningen 
måste vara utformad specifikt för eleverna, den bör vara konkret, strukturerad och 
återkommande för att alla ska tillgodogöra sig kunskapen på bästa sätt. Lärarna bör arbeta 
över ämnesgränserna för att eleverna ska få ut det bästa av sitt valda program. 
Karaktärsämnen och kärnämnen bör integreras med varandra och de ska sträva åt samma 
håll, det brukar kallas infärgning. En annan viktig uppgift som skolan har är att förbereda 
eleverna för ett meningsfullt vuxenliv, att lära för livet måste vara en ledstjärna. Ett av de 
viktigaste områdena när det gäller vuxenblivandet är bland annat det som rör 
livsstilsfrågor (ibid.).     

Regeringen tillsatte 2003 ett nationellt centrum, NCFF – nationellt centrum för främjande 
av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar, som inledningsvis fick i uppgift att främja den 
fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar (Nationellt centrum för främjande av fysisk 
aktivitet hos barn och ungdom, [NCFF], 2008). År 2006 reviderades uppdraget och 
förordningen författades om till att även omfatta kosthållningen. ”Att stödja skolor och 
fritidshem i arbetet med ökad fysisk aktivitet, god kosthållning och andra hälsofrämjande 
verksamheter för barn och ungdomar.” I och med att skolan till stor del består av 
undervisning tycks det vara en bra strategi att välja skolan som arena för 
kunskapsförmedling av hälsobudskapet. En god hälsa är en mycket viktig förutsättning 
för att lärandet ska bli framgångsrikt (ibid.). Under 1980-talet lanserade WHO idén om 
hälsofrämjande skolor (Bremberg, 2008). Idén har tillämpats i Sverige och en rad andra 
länder. Det går ut på att inte begränsa sig till undervisning i klassrummet, utan engagera 
hela skolan för att på så sätt påverka elevernas beteende (ibid.). Vägen till goda matvanor 
är en pedagogisk utmaning som ger möjlighet till lärtillfällen som är ämnesövergripande 
(NCFF, 2008). Det kan ge stort utrymme för elevmedverkan, delaktighet och inflytande. 
Maten i skolan handlar också om miljön där maten serveras, om att få eleverna att 
uppskatta maten, våga prova nya rätter, väcka nyfikenheten och öppna sinnena för nya 
smakupplevelser (ibid.).  

I skriften Bra mat i skolan – råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och 
fritidshem som Livsmedelsverket gav ut 2007 vill man främja bra matvanor i skolan. 
Förutom att hem och familj har ett grundläggande ansvar för sina barns matvanor så 
påpekas även här att skolan är en utmärkt arena för att påverka eleverna i dessa frågor. 
Det är rektorn som har det övergripande ansvaret för att arbetet på skolan på bästa sätt 
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samordnas mot uppsatta mål. Det gäller då även det hälsofrämjande perspektivet. 
Skolhälsovården har en mycket viktig roll i det hälsofrämjande arbetet. Främst som 
kunskapsförmedlare, bland annat genom att ha hälsosamtal med eleverna och 
hälsoinformation till föräldrarna. Skolan hälsopolicy är något annat som skolhälsovården 
har stora möjligheter att utveckla och följa upp. Lärarna på skolan har givetvis en stor 
möjlighet att bidra genom att uppmuntra och undervisa eleverna på olika sätt till att 
anamma bra matvanor. Eleverna lär sig på olika sätt, dels av den omgivande miljön, 
undervisning och genom att se hur vuxna gör. En förutsättning för att det ska bli bra är att 
hela skolans verksamhet ser på samma sätt på vad som menas med bra matvanor och en 
hälsosam livsstil. Lärarna kan använda sig av metoden pedagogisk måltid vars syfte är att 
vuxna och barn äter tillsammans under trevliga förhållanden. Att på ett pedagogiskt sätt 
ge eleverna fakta om måltidens betydelse för vår hälsa kräver både förståelse och 
kunskap (ibid.).  
 
Under 2006 genomfördes en review av 21 olika interventioner som genomförts på skolor 
för att minska eller förhindra fetma och övervikt bland barn och ungdomar (Sharma, 
2006). Granskningen av alla dessa interventioner visade att arbetet blir mer 
framgångsrika om föräldrarna engageras, gärna i ett så tidigt stadium som möjligt. 
Föräldrarna har en viktig och inflytelserik roll och har därför stor möjlighet att påverka 
sina barn till en beteendeförändring när det gäller god kosthållning och att vara mer 
fysiskt aktiv. Andra faktorer som har visat sig vara av betydelse för en framgång är att se 
över och förbättra skolmaten, erbjuda vegetarisk mat och att införa restriktioner i skolan 
kring försäljning av fet mat och dryck som innehåller socker (ibid.).  
 

SUB framhåller i en granskning av olika studier att skolbaserade interventioner som 
omfattar flera delar har en positiv effekt på barns och ungdomars fysiska aktivitet under 
skoldagen, ibland även på fritiden (SBU, 2006:181). Det kan vara vidareutbildning av 
lärare, stöd i beteendeförändring, förändring av läroplanen, förstärkt hälsoundervisning 
och involvering av föräldrar (ibid.).  
 
Nordiska Ministerrådet presenterade 2006 en handlingsplan om hälsa, fysisk aktivitet och 
mat (Fhi, r 2006:13). Anledningen var att de nordiska insatserna inom detta område måste 
stärkas och arenan som valdes var skolan. För att det ska bli framgångsrikt framhåller 
rådet att lärarnas kunskap inom just detta hälsoområde är viktig. Lärarna måste ges 
möjlighet att vidareutbilda sig inom kost, fysisk aktivitet och hälsa. Arbetet är fortfarande 
i ett inledningsskede och det saknas till viss del nationella direktiv inom respektive land 
för genomförandet (ibid.). 
 
En granskning av olika skolbaserade interventioner presenterad av Folkhälsoinstitutet 
lyfter fram ett antal faktorer som har visat sig ha inverkan på ett framgångsrikt resultat 
(Fhi, r 2006:13). I interventionerna bör elevernas uppfattningar beaktas i större 
utsträckning samt att de bör vara målgruppsanpassad då bland annat ålder och kön har 
visat sig ge skiftande resultat. Vidare bör fokus ligga på själva beteendeförändringen då 
det inte räcker med bara ökad kunskap hos de berörda. Interventioner som pågår under 
lång tid och med frekvent upprepning är bra för effektiviteten. Det framkommer även att 
interventionen bör bestå av flera komponenter som kombineras med varandra; en 
klassrumskomponent (undervisning) kombineras med förändringar i den fysiska (såsom 
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kafeterior, matsalar, skolgård, exempelvis) och sociala miljön samt involvering av 
föräldrar (ibid.).    
    
2.3.4. Normativa dokument 
I detta avsnitt redovisas dokument som anses vara normativa för skolan. Endast avsnitt 
som handlar om hälsa har tagits med. 

Folkhälsomålen 
År 2003 fick Sverige en ny folkhälsopolitik som utgörs av elva målområden (Lundgren, 
2007). Dessa målområden ugår från hälsans bestämningsfaktorer (ibid.). De målområden 
som behandlar fysisk aktivitet och kost är målområde nio och tio. I rapporterna Ökad 
fysisk aktivitet (Fhi, r 2005:58) och Goda matvanor och säkra livsmedel (Fhi, r 2005:59) 
lägger Fhi fram följande förslag, som rör skolan, för att öka förutsättningarna för ökad 
fysisk aktivitet samt bättre kostvanor i befolkningen: 
• att skolan ska arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande (Fhi, r 2005:58) 
• höja kompetensen om fysisk aktivitet hos relevanta yrkesgrupper inom bl.a. skolan 
(ibid.) 
• att skolornas arbete för goda matvanor stärks och kvalitetsredovisas (Fhi, r 2005:59) 
• att skolan och skolhälsovården verkar för bättre levnadsvanor bland barn och ungdomar 
 (ibid.). 
 
Skollagen   
Skollagen (1985:100) innehåller de, för skolan, grundläggande bestämmelserna. Det står 
ingenting specifikt om ”hälsa” i skollagen utöver det som beskrivs under 
skolhälsovårdens ansvar. Bland annat står följande i kapitlet om skolhälsovården: 

Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras 
själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem (Skollagen, 14 
kap. §2). Skolhälsovården skall främst vara förebyggande. Den skall omfatta 
hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. För elever i särskolan och specialskolan skall 
i skolhälsovården också ingå särskilda undersökningar som föranleds av deras 
funktionshinder (ibid.).  

Läroplanen 
En läroplan är en förordning, utfärdad av Regeringen, som ska ska följas (Skolverket, 
2006b). Det finns tre olika läroplaner, där Lpf 94 är den läroplan som gäller för de 
frivilliga skolformerna (ibid.).   
Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt 
uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor (Skolverket 2006a). Skolan skall även sträva 
efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter 
(ibid.)  

Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på gymnasieskolans nationella 
och specialutformade program dessutom har kunskaper om förutsättningarna för en god 
hälsa (Skolverket 2006a). 

Kommun X:s skolplan 
Varje kommun är skyldig att fastställa en kommunal skolplan (Fhi, 1997: 39). I 
skolplanen ska det framgå vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att uppnå de 
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nationella målen för skolan (ibid.). Nedan följer X kommuns kommunala skolplan om 
”Kost och hälsa”:  

� Skolan ska lägga en grund för goda kostvanor som främjar hälsa och miljö.  
� Från förskola till gymnasium ska - helst varje dag - någon form av 

motion/aktivitet inplaneras.  
 

Skola X:s arbetsplan 
I arbetsplanen står det att det i skolans uppdrag ingår att, utifrån elevens förutsättningar, 
ge de kunskaper och färdigheter som eleven behöver för att: 

� vara en god samhällsmedborgare 
� klara ett arbete/sysselsättning 
� klara ett så självständigt boende som möjligt 
� ha en meningsfull fritid 

 
X-skolan har tjugotvå stycken verksamhetsmål. Det mål som tydligt behandlar fysisk 
aktivitet och kost lyder: 

Alla elever är medvetna om kostens och motionens betydelse för hälsan. 

Ett annat mål, där fysisk aktivitet och kost kan inbegripas är: 

Alla elever klarar ett självständigt boende och har en meningsfull fritid efter 
avslutad skolgång i gymnasieskolan. 

X-skolan har också ett antal policyområden. I dessa policyområden står det inte bara vad 
som ska göras utan också hur. Några av dessa policyområden är: 

� Kost & Hälsa – Vad: Skolpersonalen ska i teori och praktik öka medvetenheten 
för elever och personal kring kost och hälsa. Hur: I ord och handling vara goda 
förebilder samt att i den dagliga verksamheten tillvarata möjligheter till att 
påverka kost- och hälsa i en positiv riktning. 

� Pedagogiska måltider – Vad: Ge elever med behov stöd och träning i 
måltidssituationen. Hur:  
- Pedagogisk måltid räknas som arbetstid 
- Rektor/boendechef beslutar om pedagogisk måltid. Den är då gratis och ska ätas        
tillsammans med eleven. 
- Vid pedagogisk lunch ska personal lämna en kupong med datum och namn. 
- I elevboendet äter en boendepersonal per matbord pedagogiskt.  
- Vid måltider på caféer och restauranger ska syftet och allas namn skrivas in på  
   kvittot. 

� Friskvård – Vad: Personalen ska känna ansvar för sin egen hälsa. Hur: X-skolan 
satsar en timme per vecka och person för fysiska friskvårdsaktiviteter, som i första 
hand ska förläggas i anslutning till ordinarie arbetstid. Friskvårdstimmen 
reduceras i relation till sysselsättningsgraden. Inför varje termin erbjuder X-
skolan ett antal olika friskvårdsaktiviteter. Målsättningen är att X-skolan ska 
minska sjukfrånvaron till högst 5% vid utgången av 2008 och att skolan ska vara 
en långtidsfrisk organisation.  

� Kompetensutveckling – Vad: X-skolans personal ska ha en hög kompetens för sitt 
arbete som motsvarar devisen ”en ledande särskola”. Fortbildningen utgör också 
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en viktig del för verksamhetens utveckling. Hur: Tillsvidareanställda lärare har 
minst 30 poäng och tillsvidareanställda boendepersonal/elevassistenter har minst 

� 15 poäng specialpedagogik.  

Lokala arbetsplaner  
Inför varje läsår ska varje arbetslag göra en lokal arbetsplan, där de ska ange hur de har 
tänkt att arbeta för att uppnå målen för X-skolan. Arbetslaget ska därefter göra en 
uppföljning efter varje läsår för att bedöma i vilken grad målen har uppnåtts samt vad 
som måste förbättras inför nästa läsår.  

Här är ett exempel på en befintlig lokal arbetsplan (endast några av målen är medtagna): 

Verksamhetsmål Systemmål för respektive 
verksamhetsmål 

Plan för genomförande  
(ansvarig, tidsplan etc.) 

Eleverna ska finna stimulans i 
en eller flera aktiviteter som 
hon/han kan ägna sig åt på sin 
fritid och efter avslutad 
skolgång. 

Uppnås genom att erbjuda 
möjlighet att prova på ett brett 
spektrum av fysiska aktiviteter, 
efter elevens eget val men 
samtidigt stimulera eleven att 
prova nya aktiviteter. 

Kontinuerligt under hela läsåret 
 

Eleven ska bli medveten om 
sambandet mellan fysisk 
aktivitet och personlig hälsa. 

Genom att i samband med fysisk 
aktivitet ge en elementär teoretisk 
bakgrund. 

I samband med nämnda aktivitet 
 

Eleven ska utveckla sin förmåga 
till rörelse efter musik samt 
utöva någon form av 
sällskapsdans. 

Genom att använda musik till 
fristående övningar. Dans 
undervisning med kompetens 
utifrån. 

Dansundervisning koncentrerat 
med hjälp av projektet Dansen i 
skolan. 
 

Eleven ska stärka sin 
vattenvana, simkunnighet samt 
om möjligt lära sig grunderna i 
livräddning. 

Undervisning i Badhuset 
 

Under läsårets fyra fasta 
badveckor 
 

 
Tabell 2:2 Lokal arbetsplan. 
 

2.3.5. Etik i hälsofrämjande arbete  
I alla arbeten med människor som behöver hjälp i olika situationer är det nödvändigt att 
fundera kring hur arbetet som utförs inverkar på den enskilde vårdtagaren (Lingås, 1998). 
Det handlar om yrkesskicklighet att utifrån de resurser och ramar som man har, praktiskt 
handla så att problem och behov som observerats hos vårdtagaren tas om hand på bästa 
sätt (ibid.). Yrkesskickligheten handlar till stor del om värderingar och att handla utifrån 
ett humanistiskt synsätt, det vill säga med respekt för människans värdighet och rättighet 
(Bakk & Grunewald, 2004). Det kallas att arbeta på ett etiskt sätt, etik kommer från det 
grekiska ordet ethos och har flera betydelser. Det kan dels översättas med vana/oskriven 
lag eller ståndpunkt, inställning eller sinnelag. Med andra ord vad som är rätt eller fel och 
hur man bör handla. Det finns olika huvudinriktningar inom etiken varav pliktetik, 
konsekvensetik och avsikts- eller sinnelagsetik är tre av dem. Enligt ett pliktetiskt synsätt 
är handlingen riktig om den styrs av givna regler och normer. Konsekvensetik handlar om 
att en handling är rätt om den leder till goda resultat i jämförelse med andra 
handlingsalternativ. När avsikten eller uppsåtet bakom en handling avgör om den är rätt 
är det avsikts- eller sinnelagsetik som det handlar om (ibid.).  
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Autonomiprincipen eller rättighetsvärde handlar om att alla har rätt att bestämma över sitt 
eget liv och att själv vara delaktig i att lösa sina eventuella problem (Lingås, 1998). I 
praktiken innebär det att eleven har rätt att använda sin egen förmåga så långt det är 
möjligt och att vi är skyldiga att respektera hans/hennes rätt att bestämma över sig själv 
(Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001). Principen att inte skada innebär att lindra 
och bota utan att utsätta personen ifråga för onödig smärta (Lingås, 1998). Begreppet 
skada kan vi koppla vidare till intrång i någon persons integritet, till exempel vid en 
kommunikativ situation där man inte tar hänsyn till den andres erfarenheter och 
utgångspunkter (Svederberg et al., 2001). 
Göra-gott principen innebär att vi har skyldighet att förebygga och minska skada. Det är 
ett mycket viktigt och ansvarsfullt arbete som även kan innebära att främja det som redan 
är bra Rättviseprincipen hävdar att vi bör behandla alla människor rättvist. Att alla ges 
samma möjligheter till exempel när det gäller stöd i att upprätthålla eller förbättra sin 
hälsa (ibid.).  
 
2.4. Modeller och teorier 
2.4.1. Lärande 

John Dewey 
John Dewey som myntade det beryktade och omtalade begreppet ”learning by doing” är 
en pedagog som satt markanta avtryck i den pedagogiska världen (Bjerg, 2000). Denna 
kunskapsteori betonade ”nödvändigheten av att pröva tanken genom handling, om tanken 
skulle bli kunskap”. Dewey ansåg att de problematiska situationerna som uppstod i aktiva 
barn och vuxnas liv resulterade i kunskap. Vidare var Dewey starkt kritisk till skolor där 
lärarna inte gavs möjlighet att delta i de beslut som berörde utbildningen (ibid.). I Egidius 
(2003) beskrivs Deweys pedagogiska tankar som att barnens kunskap är den ena änden av 
en linje och i den andra änden finns ämnena. På linjen mellan dessa två punkter kommer 
studierna, lärandet och undervisningen. Det handlar om att barnet ska lära sig att 
tillgodogöra sig kunskapen inom de olika ämnena, vilket enligt Dewey görs bäst genom 
ett aktivt sökande från barnen. När det kommer till teori och praktik såg Dewey dem som 
ett motsatspar, och detta par är i allra högsta grad aktuella i den nutida pedagogiken 
såsom uppgiftsbaserat lärande. Han menade att utan praktiken blir teorin svår att förstå 
och utan det teoretiska förstår man inte det praktiska. Dewey anslöt sig till pragmatismen 
och kallade sin form för instrumentalism eller experimentalism som betyder att genom 
arbete och handling uppstår kunskap. Han såg sin pedagogik som en problemmetod som 
handlade om att eleverna skulle engagera sig i en uppgift, sätta sig in i problematiken och 
fundera kring olika lösningar. Med hjälp av fantasi och ny kunskap skulle de föreställa 
sig vad som händer om man gör på det ena eller det andra sättet och sedan pröva det sätt 
som de anser vara det mest lovande (ibid.).  
 
Lev S. Vygotskij 
Lev S. Vygotskij är en annan pedagog vars metoder fortfarande är aktuella i den 
nuvarande pedagogiska världen (Bjerg, 2000). Han såg på den mänskliga utvecklingen 
som en process som var både konstruktiv och aktiv och som både bygger på inre och yttre 
förutsättningar. Det som Vygotskij såg som det viktigaste verktyget i denna process var 
språket (ibid.). Språket är grunden i kommunikation och tänkandets sociala redskap som 
ingår som viktiga mentala funktioner hos människor, samtidigt som språket är med och 
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formar andra mentala funktioner. Ordet har en viktig plats i människans utveckling av 
språket, eftersom ordet har en betydelse, det är en betydelsebärande enhet (Bråten, 1996). 
Vygotskijs pedagogik handlar också till viss del om uppgiftsbaserat lärande där ett 
samspel mellan lärare och elev sker genom att aktiviteterna utförs med större insats från 
eleven än från läraren (Egidius, 2003). Här handlar det om delaktighet i det kollektiva 
och om elevens självstyrning (ibid.). Bråten (1996) beskriver också Vygotskijs 
utvecklingsteori om den närmaste utvecklingszonen eller den proximala 
utvecklingszonen som den också kallas. Vygotskij var starkt kritisk till den traditionella 
undervisningen med bland annat envägskommunikation lärare – elev och med passiva 
elever. Han förespråkade ett mer aktivt samspel mellan lärare och elev för att varje elev 
skulle nå allt högre i sin utveckling. Det som Vygotskij menar har stor betydelse för 
elevens lärande och måste för att nå framgång först observera och lyssna på eleven för att 
avgöra vilken utvecklingsfas hon eller han befinner sig i. Detta är avgörande för val av 
lämpliga uppgifter och rätt handledningen vilket ska leda dem in i med den proximala 
utvecklingszonen är utrymmet mellan den nivå som eleven redan har nått och den nivå 
som eleven är på väg mot. Det är i detta utrymme som det finns en påbörjad och ofärdig 
läroprocess som eleven tillsammans med handledning ska fullfölja. Han menade också att 
det inte alltid behövde vara en lärare som vägledde eleven utan det kunde ge lika bra 
resultat med en jämnårig elev. Huvudsaken är att inlärningen sker i relation med någon 
annan med mer kompetens (ibid.). 
      
Seligman 
Seligmans inlärningsteori är något som Olsson (2007) beskriver i sin avhandling som 
handlar om inlärd hjälplöshet. Allt lärande behöver inte vara positivt och främja 
kompetens och välbefinnande, lärande kan även ha negativ inverkan på oss människor. 
Hjälplöshet beskrivs som ett psykologiskt tillstånd, som blir en följd av att man inte kan 
kontrollera det som händer och sker. ”Avsiktlig respons och frånvaro av samband mellan 
respons (handling) och resultat (händelse)” är två avgörande begrepp (ibid.). Seligman 
hävdar att vi människor kan bli inlärda hjälplöshet vilket fungerar så att om ingen 
handling leder till något resultat slutar man att vara aktiv (Kylén, 1981). Något som är 
centralt i teorin om inlärd hjälplöshet är kontrollbegreppet. Vid upplevelse av 
kontrollförlust kan personen få känslan av hjälplöshet (Olsson, 2007). För att en individ 
ska utvecklas på ett främjande sätt fylld av hopp och initiativförmåga, är det viktigt att få 
bo och leva så att de egna känslorna och behoven uppmärksammas (Kylén, 1981). 
 
2.4.2. Kommunikation 
Kommunikation är ett brett vetenskapligt begrepp som helt kort kan definieras som social 
interaktion genom information (Larsson, 1997). Kommunikationen kan beskrivas som en 
process och kommunikationens innehåll är informationen (ibid.). Inom 
hälsokommunikation beskrivs ofta den så kallade kommunikationsprocessen med en 
enkel modell (Fhi, 2004). Inledningsvis i modellen är det en sändare med ett meddelande 
eller budskap, som vill berätta något för en mottagare. Sändaren använder sig av ett 
medium (kanal) för att på så sätt få en reaktion på meddelande från mottagaren. Tanken 
med hela processen är att meddelandet som sänts iväg ska ge ett resultat eller effekt hos 
mottagaren. I bästa fall av kommunikation sluts cirkeln i och med att mottagarens 
reaktion går tillbaka till sändaren en så kallad feedback. Att sändaren skaffar sig kunskap 
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om mottagaren innan processen är mycket viktigt, för att det ska ge ett bra resultat. Det 
kallas med andra ord målgruppsanalyser. För att kommunikationen mellan sändare och 
mottagare ska få till stånd ökad kunskap, måste det finnas stöd inom samhället och stöd 
inom individens närhet om en beteendeförändring ska kunna äga rum (ibid.). Shannon & 
Weaver som utformade denna bas modell på 40-talet beskrev även ett brusbegrepp som 
innebar störningar av olika slag i kommunikationen mellan sändare och mottagare 
(Larsson, 1997). 
 
2.4.3. Beteendeförändring 
Den transteoretiska modellen(TTM) 
Att vara medveten om att man är i riskzonen för att utveckla ohälsa på grund av sin 
livsstil är inte alltid tillräckligt för att vilja ändra sitt beteende (Morrisson & Bennett, 
2006). Historiskt har interventionerna fokuserat på dem som är motiverade att ändra sitt 
beteende. Numera är det vanligt med metoder som tar hänsyn till individens 
förändringsbenägenhet (ibid.). Dessa typer av metoder bygger på Prochaskas och Di 
Clementes transteoretiska modell för beteendeförändring (Fhi, r 2006:13). Namnet 
kommer av att modellen har inspirerats från flera olika teorier inom psykoterapi och 
beteendeförändring Modellen består av fem stadier av förändringsbenägenhet: 

� Ej beredd (pre-contemplation) 
� Begrundande/osäker (contemplation) 
� Förberedelse (preparation) 
� Handling (action) 
� Upprätthållande (maintenance) (ibid.). 

Grundtesen i modellen är att beteendeförändring bör anpassas till det stadium i 
förändringsprocessen som individen befinner sig i (Fhi, r 2006:13). Det är viktigt att 
hjälpa individen att definiera upplevda fördelar respektive nackdelar med en 
beteendeförändring och att låta denna balans styra förändringsstrategin. Förändrings-
strategier beskriver aktiviteter som människor använder sig av för att förflytta sig genom 
stadierna (ibid.). Den transteoretiska modellen är tänkt att kunna användas i vilken typ av 
intervention som helst som har med beslutsfattande och beteendeförändring att göra; från 
att sluta röka till att köpa en ny bil (Morrisson & Bennett, 2006). Det är vanligt att 
modellen utgör grunden i interventioner för att öka fysisk aktivitet (Fhi, r 2006:13). 

Motiverande samtal 
Motiverande samtal (MI) bygger till viss del på TTM och är en metod för att hjälpa 
människor att förändra sin situation (Fhi, r 2006:13). MI är den metod som anses vara 
bland de mest effektiva för dem som är motvilliga till beteendeförändring (Morrisson & 
Bennett, 2006). Det är en klientcentrerad modell som går ut på att individen själv ska 
komma till insikt om att en beteendeförändring behövs (Fhi, r 2006:13). Modellen är 
utformad så att den ska vara en hjälp för människor att utforska och lösa den ambivalens 
de eventuellt känner för att förändra sitt beteende (Morrisson & Bennett, 2006). Målet är 
alltså att öka individens motivation till att förändra sitt beteende – inte att visa dem hur de 
ska göra det. Strategier, som MI, där målet är att öka motivationen till beteendeförändring 
behöver alltså kompletteras med andra strategier för att se till att beteendeförändringen 
bibehålls (ibid.).  
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Att lyssna, visa empati och att spegla det individen säger är exempel på viktiga principer 
för motiverande samtal (Fhi, r 2006:13). Hälsovägledning för att uppmuntra fysisk 
aktivitet bör fokusera på tre huvudfrågor: 

� Viktighet – Upplever individen att förändring är nödvändig eller värt mödan? 
� Självförtroende – Upplever individen att han/hon kan förändra sin situation? 
� Förändringsbenägenhet – Hur pass redo är individen nu? Vilken hjälp behöver 

han/hon? MI bygger delvis på den transteoretiska modellen (ibid.). 

 
Social Cognitive Theory (SCT) 
Interaktionen mellan individ, omgivning och beteende anses vara tongivande i denna 
teori (SBU, 2006:181). Individens självtillit är en annan central faktor i teorin (Fhi, 
2006). För att klara av en ny eller svår situation behöver man ha självtillit att klara av 
den. Man kan öka sin självtillit genom att lära sig nya kunskaper och färdigheter. Detta 
kan man göra genom direkt erfarenhet - att man lyckas bättre nästa gång med erfarenhet 
från tidigare upplevelser, eller genom indirekt erfarenhet - att man tittar hur andra i sin 
omgivning gör och låter detta styra ens handlingar. En Peer Educator (se nästa avsnitt) 
kan hjälpa andra genom att berätta om sina egna erfarenheter (ibid.).  
 
Peer education 
Peer education innebär att sändaren av ett budskap är en person som mottagaren kan 
identifiera sig med (Naidoo & Wills, 2007). Styrkan i peer education program anses vara 
att sändaren, som är en jämlike (= peer), upplevs av mottagaren som mer trovärdig än en 
lärare (Morrisson & Bennett, 2006). Det är också lättare för elever att acceptera en 
hälsointervention om peer educators är involverade. Det är inte många studier som har 
jämfört lärarstödda interventioner med peer education-stödda interventioner. Det råder 
delade meningar vad som är effektivast; peer education program eller lärarstödda 
program (ibid.). Tones och Tilford ( 2001) anser dock att det är mycket kostnadseffektivt 
att använda sig av peer education program. Bland personer med rörelsehinder har 
”förebildsprincipen” visat sig vara en effektiv metod för rehabilitering (SUH, u.å.:12). 
Detta innebär att exempelvis ryggmärgsskadade rullstolsidrottare som har nått långt i sin 
egen rehabilitering, hjälper nyskadade genom att dela med sig av sina erfarenheter och 
upplevelser (ibid.). 
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2.5. Syfte och frågeställning 
På den gymnasiesärskola som vi ska genomföra vår studie finns i dagsläget ett påbörjat 
projekt där kost och hälsorelaterade frågor står i centrum. Det har framkommit att 
övervikt bland skolans elever är ett problem. Det finns inom skolan en målsättning att 
arbeta främjande med att förbättra elevernas hälsa. Skolpersonalen har dock konstaterat 
att det är svårt att nå ut med hälsobudskapet till skolans alla elever. 
 
Syftet med studien är att erhålla en ökad kunskap om och förståelse för hur hälsoarbetet 
på en gymnasiesärskola kan bedrivas gentemot ungdomar med utvecklingsstörning. Vi 
vill också undersöka hur personalen upplever detta hälsoarbete, då studien är utifrån 
skolpersonalens perspektiv. Vi har avgränsat oss till att enbart undersöka fysisk aktivitet 
och kost. När vi fortsättningsvis skriver om skolpersonalens hälsoarbete/hälsofrämjande 
arbete så menar vi enbart arbetet med att främja fysisk aktivitet och god kosthållning. 
 
Våra forskningsfrågor är: 

� Hur arbetar personalen för att främja fysisk aktivitet och god kosthållning 
gentemot eleverna? 
- vilka mål har de? 
- vilka strategier använder de sig av? 

� Hur upplever personalen sitt hälsoarbete? 
- vilka faktorer anses vara hindrande? 
- vilka faktorer anses vara underlättande? 
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3. METOD 
I detta avsnitt redovisas vilket paradigm vi har utgått ifrån samt vilken ansats vi har haft 
i denna uppsats. Vidare redovisar vi de etiska överväganden vi har haft och hur 
datainsamling samt urval har gått till. Därutöver beskrivs proceduren, 
intervjupersonerna, dataanalysen, validitet och reliabilitet samt slutligen 
generaliserbarheten.    

 
3.1. Metodologiska överväganden 
3.1.1. Vetenskapsteori 
Denna studie har gjorts i humanistisk anda. Enligt humanvetenskapen är sådan 
forskning som är bra för människan, dvs. som förbättrar hennes existensvillkor 
värdefull (Stensmo, 2002). Genom denna studie har vi tagit del av ny kunskap, dels 
via texter och dels via våra intervjupersoner. Vår förhoppning är att även våra 
intervjupersoner har fått ett positivt utbyte av studien. Inom det humanistiska 
paradigmet står språket i centrum (Stensmo, 2002). Människans olika språkliga 
uttryck, t ex talat och skrivet språk, kroppsspråk, dans mm, kan tolkas och förstås. 
Att tolka och förstå är en essens inom humanvetenskapen. Genom att tolka språket 
skaffar man sig tillträde till deltagarnas medvetande (ibid.). Cohen, Manion och 
Morrison (2007) använder sig av begreppen ”normativt paradigm” och ”tolkande 
paradigm”. Det tolkande paradigmet karaktäriseras av intresset för individen och 
hennes upplevelser av världen medan det normativa paradigmet karaktäriseras av att 
mänskligt beteende är lagbundet och att det bör undersökas med naturvetenskapliga 
metoder (ibid.). Att världen skulle vara en enda objektiv verklighet som går att mäta 
med naturvetenskapliga metoder, som man anser inom det positivistiska paradigmet, 
stämmer inte överens med hur vi ser på världen (Merriam, 1994). Vi anser inte heller 
att människans beteende går att förutsägas med hjälp av givna lagar. För att sätta sig 
in i en människas tankar och upplevelser om ett fenomen, i det här fallet fenomenet 
skolpersonalens hälsoarbete, anser vi att man måste befinna sig i den 
humanistiska/tolkande paradigmet. Verkligheten är subjektiv, snarare än objektiv, 
och den bör tolkas snarare än mätas (Merriam, 1994). 
 
3.1.2. Ansats 
De angreppssätt som ofta omnämns i vetenskapliga studier är induktivt respektive 
deduktivt angreppssätt. Det går även att benämna dessa två ansatser som upptäcktens 
och bevisandets väg (Holme & Solvang, 1997). När det gäller deduktion utgår man 
från befintliga begrepp och teorier som man antingen falsifierar eller verifierar 
genom empirin (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006). Vid induktion däremot utgår 
man från empirin och samlar in information om ett samband mellan begrepp, som 
man redan känner till (Andersen, 1994). Vi gick in i studien utan en hypotes med en 
ambition att få vetskap om hur det kan förhålla sig inom vårt valda område. Vi kan 
dock inte helt klart framhålla att vår ansats är induktiv. Sjöberg (1999) menar att i det 
tolkande paradigmet använder man sig inte uteslutande av induktivt eller deduktivt 
angreppssätt, utan att det blir en kombination av dessa två. Genom vår utbildning har 
vi fått kunskap om olika teoretiska begrepp som vi tog med oss in i vår studie. Under 
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arbetets gång kunde vi sammanföra vissa av begreppen med empirin, men vi fick 
även söka upp ny teori för att knyta till empirin. Hela studien har utmärkts av denna 
växelverkan mellan teori och empiri.  
 
3.2. Datainsamlingsmetod 
Vi har undersökt hur skolpersonalen arbetar och upplever sitt hälsofrämjande arbete 
gentemot eleverna med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1). När och om intresse 
finns av att försöka förstå människors sätt att resonera eller urskilja varierande 
handlingsmönster är intervju en bra datainsamlings-metod (Trost, 1997). Kvale 
(1997) benämner denna typ av intervju för kvalitativ intervju, till skillnad mot till 
exempel den journalistiska intervjun, där intensionen är att redovisa fakta på en mer 
ytlig nivå. Vidare beskriver Kvale att i en kvalitativ forskningsintervju byggs 
kunskap upp. Det rör sig om ett samspel mellan två personer som samtalar om ett 
ämne av gemensamt intresse. En annan definition av kvalitativ intervju är att få fram 
information om intervjupersonens livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening. Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun 
halvstrukturerad, med det menas att den varken är ett öppet samtal eller har ett 
strukturerat frågeformulär (ibid.). Den information som kommer fram i intervjun ska 
vara ett resultat av intervjupersonens egna uppfattningar (Holme & Solvang, 1991). I 
den kvalitativa intervjun ska inte forskaren styra allt för mycket, därför använder 
man sig inte heller av fasta frågeformulär (ibid.). Vi gick in i denna studie med föga 
förförståelse för det vi skulle undersöka och kunde därför inte binda upp oss på 
förutbestämda frågor. Detta är också en anledning till att vi valde att inte göra en 
enkätundersökning. En annan anledning är att det ges möjlighet att ställa följdfrågor 
vid den kvalitativa intervjun, vilket inte är möjligt med en enkät (Andrén & 
Rosenqvist, 2006). Eftersom vårt intresse var inriktat på intervjupersonernas tankar 
och uppfattningar använde vi oss därför av en halvstrukturerad form av intervju med 
öppna frågor (Trost, 1997). Öppna frågor genererar ofta komplexa och innehållsrika 
svar (ibid.).   
 
3.3. Urval och procedur 
Inledningsvis tog vi kontakt med skolchefen, via mail, för att få ett godkännande för 
att få utföra vår studie på gymnasiesärskolan (se bilaga 2). Efter att ha fått klartecken 
från skolchefen stod det oss fritt att ta kontakt med valfri rektor. Tanken med vårt 
urval var att få en så bred bild som möjligt av det hälsofrämjande arbetet. Vår 
strategi var därför att ta kontakt med så många olika kategorier av personal som 
möjligt, för att på så vis få olika infallsvinklar av hur hälsoarbetet kan gå till. Genom 
att gå in på skolans hemsida fann vi de uppgifter som behövdes och vi gjorde vårt val 
av rektor slumpmässigt. Vi hade inte några specifika kriterier för valet av rektor. 
Anledningen till detta var att vi inte ville fånga någon specifik grupp inom skolan. 
Rektorn tackade ja att själv delta i studien och gav oss namn på ett antal olika lärare, 
varav två var tillgängliga för att delta. Återigen tog vi del av informationen på 
skolans hemsida för att finna ytterligare intervjupersoner. Vi valde ut en 
sjuksköterska, en boendepersonal, en idrottsassistent och en fritidskonsulent som alla 
visade intresse för deltagande i studien. Totalt blev det sju stycken personer som 
accepterade att delta i vår studie.  
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Vi kontaktade alla intervjupersoner per telefon för att bestämma tid för intervju. 
Efter den första kontakten skickade vi information via mail dels om oss, studiens 
syfte och i stora drag vad vi vill ta reda på (se bilaga 3). För att se att vår 
intervjuguide svarar upp mot våra forskningsfrågor genomförde vi först en 
pilotintervju, och sedan gjorde vi de justeringar som krävdes. Därefter genomförde vi 
de inplanerade sju intervjuerna som vi spelade in för att underlätta transkriberingen 
och analysarbete. Vi genomförde tillsammans de sju intervjuer under en veckas tid. 
Med intervjutillfället färskt i minnet ville vi transkribera texten så fort som möjligt 
efter intervjun. Detta ville vi göra för att inte riskera att gå miste om eventuella 
nyanser som framkom i intervjusituationen. Vi genomförde varje intervju i 
avskildhet för att i möjligaste mån kunna utföra intervjuerna utan att riskera att bli 
störda.     
  
3.3.1. Beskrivning av intervjupersonerna 
Nedan redovisas våra intervjupersoner, vars namn är fingerade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3:1 Intervjupersonerna. 
 
3.4. Dataanalys 
Efter avslutade intervjuer inledde vi vårt analysarbete. Det första momentet bestod av att 
transkriberar de sju intervjuerna, som vi delade upp emellan oss. Vi gjorde 
transkriberingarna i stort sett ordagrant. Detta ville vi göra för att behålla bilden av 
intervjusituationen i det skick som vi upplevde den vid det aktuella tillfället. Andrén och 
Rosenqvist (2006) beskriver att transkriberingen bör i princip vara ordagrann för att det 
underlättar det fortsatt analysarbete. Det ger även en bättre minnesbild av intervjutillfället 
när det går att läsa texten ord för ord (ibid.). Utifrån detta material fortsatte vi arbetet med 
att försöka bena upp innehållet i olika teman, som slutligen blev rubrikerna i vårt resultat. 
Widerberg (2002) beskriver att man bör reflektera över sambanden mellan olika teman 
eller rubriker och se vad som passar in var och vad som inte passar in alls från empirin. 
Vi gjorde därefter meningskoncentreringar av det som sagts, vilket betyder att det 
väsentligaste av innehållet plockas ut (Kvale, 1997). Det blir på så sätt mer lätthanterligt 
att fortsätta bearbeta materialet. Genom att använda citat synliggjorde vi den tolkning 
som ligger till grund för resultatredovisningen. Av respekt för intervjupersonernas önskan 
är dessa citat inte ordagrant återgivna utan något modifierade, vilket innebär att de inte är 
citat i ordets rätta bemärkelse. Citaten har gjorts mer lättläsliga genom att stakningar och 

Ingrid – Idrottsassistent
Henrik – Lärare Hotell- och restaurang
Sten – Sjuksköterska
Fredrik – Fritidskonsulent
Regina – Rektor
Hedvig – Lärare Hotell- och restaurang
Bodil – Boendepersonal
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upprepningar bland annat har tagits bort. Vi anser inte att vi har förvanskat textens 
inneboende mening i och med detta. Då vi inte har tagit ut ett uttalande i sin helhet har vi 
markerat detta med hakparenteser med punkter emellan. Tankepauser markeras med tre 
punkter.  
 
3.5. Etiska överväganden 
Vi arbetade utifrån Vetenskapsrådets informationshäfte (2007) rörande forskningsetiska 
principer, för att på så sätt försäkra oss om att vi i vårt arbete tog hänsyn till alla olika 
aspekter av etiska överväganden. Det handlar i huvudsak om fyra olika krav som det är 
av stor betydelse att man i så stor utsträckning försöker följa för att innehållet i texten 
som presenteras ska uppfylla så många etiska principer som möjligt (ibid.).  
 
För att uppfylla informationskravet informerades deltagarna, dels via mail innan 
intervjun, där vi kort presenterade oss själva, varför vi ville ta del av deras erfarenheter 
och studiens syfte. När intervjuerna genomfördes inledde vi dem med att muntligt 
repetera studiens syfte. Vid samma tillfälle informerade vi om att det var frivilligt för 
dem att delta, att intervjun skulle bandas, att allt material endast skulle behandlas av oss 
samt att de när som helst om de så önskade kunde avbryta intervjun.  
Samtyckeskravet uppfylldes i och med att de tillfrågade personerna själva fick avgöra om 
de var intresserade av att delta i studien eller inte. Detta samtycke fick vi genom 
telefonkontakt med personerna innan själva intervjun ägde rum.  
 
För att tillgodose konfidentialitetskravet valde vi att med hänsyn till de intervjuade samt 
anställda och elever på skolan att varken namnge personerna eller skolan. Avslutningsvis 
försäkrade vi deltagarna om att allt material från intervjuerna endast skulle användas, 
samt finnas tillgängliga för oss och specifikt för denna studie. 
 
3.6. Validitet och reliabilitet 
 Med validitet menas att man mäter det som man avsett att mäta (Trost, 1997). Kvale 
(1997) menar att validitet är hantverksskicklighet. Med hantverksskicklighet menar han 
att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera. Vi anser att vi genom studiens gång ideligen 
frågat oss, utifrån syfte och frågeställningar, om vi mäter det vi avsett att mäta. Vi har 
strävat efter att ha ett kritiskt förhållningssätt till det insamlade datat, till hur vi 
transkriberat och tolkat data. I och med att vi genomförde en pilotintervju fick vi 
möjlighet att reflektera över de frågor som vi ställt samman och korrigera den utefter våra 
frågeställningar. Det anser vi också stärka vår studies validitet.   

Med reliabilitet menas att den information som redovisas i studien är framtagen på ett 
tillförlitligt sätt (Trost, 1997). För att uppnå en så god reliabilitet som möjligt har vi haft 
några saker i åtanke, vilket vi redovisar i detta stycke. Vi strävade efter att inte styra 
intervjupersonerna för mycket vid intervjuerna, varför vi använde oss av en intervjuguide 
(Kvale, 1997). Vi använde oss av en mp3-spelare, för att inte riskera att missa något vid 
intervjuerna. Mp3-spelaren fungerade tillförlitligt och ljudkvaliteten var god, varvid vi 
kunde transkribera utan problem. Innan vi transkriberade hade vi kommit överens om hur 
vi skulle tolka vårt intervjumaterial, för att transkriberingen skulle bli genomförd på ett så 
likartat sätt som möjligt. Efter att resultatet färdigställts fick alla sju intervjupersoner läsa 
igenom hur vi tolkat det som sagts i intervjun. På så sätt gavs de möjlighet att ge respons 
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på om vi uppfattat dem korrekt. Vi anser att vi har gjort det vi har kunnat för att ha en så 
god reliabilitet som möjligt.   
 
3.7. Generaliserbarhet 
Generalisering innebär att resultatet från studien är representativ i någon mån och kan 
överföras till andra liknande studier (Kvale, 1997). Kvale (1997) skiljer på statistisk 
respektive analytisk generaliserbarhet. Statistik generalisering kräver ett representativt 
urval, vilket innebär att urvalet ska spegla populationen i sin helhet (Gustavsson, 2004). 
Vi har ett icke-representativt urval, vilket innebär att populationen ofta är okänd, varför vi 
också anser att en statistiks generalisering inte är möjlig. Analytisk generalisering innebär 
att man gör en genomtänkt bedömning om i vilken utsträckning resultatet från en studie 
kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation (Kvale, 1997). Vi 
anser att det är svårt att avgöra om detta kan generaliseras till exempelvis en annan 
gymnasiesärskola. Kvale (1997) ställer sig frågan hur mycket forskaren ska argumentera 
för generaliseringen och hur mycket som ska lämnas åt läsaren att göra denna 
generalisering. 
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4. RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna. Efter att ha analyserat 
intervjumaterialet utkristalliserades ett antal teman. Dessa teman har grupperats in under 
våra huvudteman från intervjuguiden, Mål, Strategier, Faktorer som försvårar 
hälsoarbetet samt Faktorer som underlättar hälsoarbetet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:1 Resultat. 
 
4.1. Mål 
I detta avsnitt redovisas vilken målsättning intervjupersonerna har med sitt 
hälsofrämjande arbete på skolan. 

Regina berättar inledningsvis om arbetet med att formulera skolans mål. Hon berättar att 
det tydligt står i läroplanen och i skollagen vad som är rektorns ansvar. Som rektor har 
hon det övergripande ansvaret att nå de nationella målen, menar hon. Dessa övergripande 
mål ska sedan brytas ned till mål som gäller för skolan, fortsätter hon. Det är viktigt att 
skolmålen inte är motstridiga de nationella målen, påpekar Regina. I skolans målsättning 
ingår också att varje arbetslag ska göra sin lokala arbetsplan, berättar hon. I 
målformuleringsarbetet är det också viktigt att hålla sig ajour om det som är aktuellt inom 
forskningen, menar Regina. Om det uppstår ett behov av att driva en aktuell fråga, så är 
det hennes ansvar att se till så att möjligheterna och resurserna finns för att göra detta, 
berättar hon. Regina berättar att hennes ansvar också innebär att se till att målen förankras 
hos alla berörda. Dessutom ska hon följa upp målen och fatta beslut om eventuella 
åtgärder. 
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Det är jag som rektor som ska se till att alla ska jobba mot dom här målen. Och sen 
får jag med olika metoder kolla upp vad man har jobbat med, vilket innebär 
uppföljning och åtgärder också. (Regina) 

Varje år redovisas hur arbetet har gått i kvalitetsredovisningen. I denna rapport kan man 
utläsa att kost & hälsa-målet hade måluppfyllelsen fyra av sex. Målet lyder:  

Vad: Skolpersonalen ska i teori och praktik öka medvetenheten för elever och 
personal kring kost och hälsa. Hur: I ord och handling vara goda förebilder samt att 
i den dagliga verksamheten tillvarata möjligheter till att påverka kost- och hälsa i en 
positiv riktning.. (Skolans arbetsplan, policy: Kost & Hälsa) 

Regina berättade att den åtgärd som det beslutades om var att även fortsättningsvis 
prioritera hälso-frågorna, genom att ge mer stöd till personalen i form av fortbildning. 

Det är nog snarare det här att stimulera genom att uppmärksamma goda exempel, 
genom att ge den här kompetensutvecklingen, fortbildningen. Att hålla dom här 
frågorna högt helt enkelt. Det är snarare den riktningen. (Regina) 

Det som Fredrik nämner som en viktig målsättning är att erbjuda eleverna en meningsfull 
fritid, som förhoppningsvis kvarstår även efter avslutade studier. 

Ja det är ju drömmen det! Att när man slutar här, om man har ett intresse när man 
kommer hit så ska man ha möjlighet att kunna fortsätta med det. Har man ingenting 
som man är intresserad av så är ju vår förhoppning att man hittar det under dom 
åren som man är här. Och att man sen kan fortsätta med det hemma. (Fredrik) 

Att eleverna efter fyra år i skolan förhoppningsvis ska få en sysselsättning någonstans är 
det mål som Henrik anser vara det första och största målet att uppnå. Efter att ha följt 
eleverna under fyra år så är det något som han gärna ser lyckas.  

Då hoppas jag naturligtvis att i fyran när vi står där, att de ska få en sysselsättning 
någonstans. (Henrik) 

Både Henrik och Hedvig berättar att de har en önskan att ge eleverna kunskap om god 
kosthållning. Det är viktigt för eleverna att veta varför de äter och vad de behöver äta för 
att må så bra som möjligt. Vidare är målet att de ska veta lite grand om kroppen och 
bland annat vad energi är för något.  

Jag försöker förklara det med bilmotorn att man måste ha bensin för att bilen ska gå 
och vi måste ha bensin för att kroppen ska arbeta och gå den vägen. Och får vi för 
mycket energi så blir vi för tunga och får vi för lite så blir vi för magra. (Hedvig) 

Även Bodil framhåller vikten av att eleverna lär sig vad god kosthållning innebär 
eftersom eleverna så småningom ska klara av ett så självständigt boende som möjligt.  

Man planerar hela veckans matsedel. Och då pratar vi allmänt om vad som är 
nyttigt och onyttigt[...] man pratar om det redan från början att det här ska man 
succesivt klara av när man bor i en etta, när man ska ut i ett boende så småning om 
då. Så är det ju idag att alla...det är ju målsättningen att alla i regel kommer till ett 
eget boende i nån form. (Bodil) 

Stens främsta mål är att försöka bevara eller förbättra elevernas hälsa. Sten berättar att 
han i år har satt upp ett eget mål; att hinna med ett hälsosamtal med alla elever som börjar 
årskurs ett. Han menar att det är viktigt att ge eleverna en chans att lära känna honom lite 
grand samtidigt som det ger honom en helhetsbild av elevens bakgrundshistoria. Stens 
förhoppning är att efter ett första möte med honom ska det gå lättare för eleverna att ta 
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kontakt med honom om de får bekymmer eller problem. I hälsosamtalen samtalar Sten 
med eleven om elevens livsstil, fritidsintressen och eventuella problem av olika slag. 

Och det är ganska förvånande hur öppna de kan vara, om problem och bekymmer. 
Och då kommer det ju även upp vad gäller längd och vikt, jag gör alltid en 
checkning av den fysiska, psykiska och sociala sidan. Vad de har för fritidsintressen. 
Och då brukar det vara att man försöker ha en diskussion om det avvikande. (Sten) 

För Ingrid är målet att få eleverna att se på idrott som något positivt och att de själva kan 
påverka hur de mår med hjälp av kost och motion, i alla fall till viss del.   

 
4.2. Strategier 
I detta avsnitt redovisas vilka strategier intervjupersonerna använder sig av för att utöva 
sitt hälsofrämjande arbete på skolan. De teman som redovisas i detta avsnitt är 
Förebilder, Stöd, Undervisningssätt och Samarbete.  

Regina berättar att personalen har stor frihet att bestämma hur de ska arbeta för att nå de 
uppsatta målen.  

Våra målbeskrivningar ger oss stor frihet att arbeta oss fram till det här målet. Och 
inom gymnasiesärskolan så måste det här vara ännu mer mångfacetterat än i 
gymnasieskolan. (Regina) 

 
4.2.1. Förebilder  
Regina berättar att en viktig strategi för personalen, för att påverka eleverna till att föra en 
sund livsstil, är att i ord och handling vara goda förebilder. Regina menar att om man 
arbetar med ungdomar så sätter det större fokus på hur man som individ är och beter sig. 
Detta är en viktig sak, något av en värdegrundsfråga, som skolpersonalen bör ha med sig i 
sitt tankesätt både i och utanför arbetet, anser Regina.   

Är det så att man inte kan dela sådana här värdegrundsfrågor, då måste man ju 
fundera på: Är det här verkligen rätt jobb för mig? (Regina) 

Genom att ge personalen kunskap om hälsa och möjlighet till att arbeta med sin egen 
hälsa, är förhoppningen att detta väcker intresset för hälso- och livsstilsfrågor. Detta för 
att de i sin tur kan agera som goda förebilder för eleverna, påpekar flera av 
intervjupersonerna. Den fortbildning inom hälsa som förekommit hittills på skolan har 
varit i form av föreläsningar, berättar Regina. Dessa föreläsningar har förlagts till 
studiedagar och är obligatoriska för all personal, påpekar Regina. Många av 
intervjupersonerna berättar att dessa föreläsningar, som bland annat har hållits av 
kommunens skolläkare samt en kostvetare, har varit väldigt uppskattade.  

Ja, och det är då ett försök att inspirera personalen så att de också får en inblick och 
motivation och inspiration att jobba för det här. (Sten)  

En annan strategi som riktar sig till personalen är att all personal ska få genomgå en så 
kallad hälsoprofilbedömning4, berättar Bodil. Hon menar att detta är bra både för den 

                                                 
4 Hälsoprofilbedömningen går ut på att kartlägga deltagarens hälsotillstånd, hitta och uppskatta 
friskfaktorer, men också att försöka spåra tidiga tecken på ohälsa. Bonuseffekten blir att det egna 
hälsomedvetandet ökar. Hämtad 26 maj 2008 från http://www.bramassage.se/halsoprofilbedomning.htm 
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egna hälsan, i och med att det ges handfasta råd om hur man kan ändra sin livsstil för att 
främja sin hälsa, men också för elevernas hälsa i förlängningen. Eftersom detta bidrar till 
att personalen blir mer intresserad av hälso- och livsstilsfrågor.  

...Och då får man ju komma och få en bedömning. Och det är ju också en kick. 
[...]...att du ska börja motionera... då tänker du ju till själv... du får tänket i huvudet 
lite. För det är ju det vi vill få, det rätta tänket. (Bodil) 

Att vara en god förebild, menar Regina, kan vara att själv utöva fysisk aktivitet på 
skoltid. Skolpersonalen har, genom friskvårdstimmen, möjlighet att utöva fysisk aktivitet 
på arbetstid, i mån av vad arbetet tillåter, fortsätter hon. En välbesökt aktivitet som 
erbjuds är styrketräning i personalgymmet som är beläget i en av skolans lokaler, berättar 
Fredrik. Där finns även personal vissa timmar då det ges möjlighet till instruktion, 
fortsätter han. Bodil berättar också att möjligheten att motionera på arbetstid finns, men 
att det kan vara svårt att utnyttja beroende på arbetssituationen. 

Vi har ju även friskvårdstimmen då för personalen. Fast det brukar vi ju också säga 
att det utnyttjas lite dåligt […] Det är ju under förutsättning att det fungerar på 
arbetet. (Bodil) 

Regina berättar att personalen är väldigt medveten om vikten av att röra på sig. Vidare 
berättar Regina att det är många klasser som har egen rörelse under skoldagen, förutom 
den schemalagda idrotten. Henrik berättar att de dagar då eleverna inte har idrott har han 
lagt in en eftermiddagspromenad tillsammans med eleverna. Det är inte alla elever som 
uppskattar aktiviteten, men Henrik är fast besluten att fortsätta med promenaderna. Flera 
andra lärare har också infört detta i klasserna, berättar han. Bodil berättar att 
boendepersonalen försöker se till att eleverna går eller cyklar när de ska någonstans, till 
exempel till skolan. Att även personalen gör likadant, tycker Bodil är viktigt. 

Henrik berättar om en strategi där det är någon elev som får agera god förebild. Han 
berättar att han försöker påverka en ledartyp bland eleverna för att på så sätt få med sig 
hela kompisgänget.  

Så det gäller att någon som de ser upp till, att man får den och börja träna och får 
de med varandra så blir det ju roligt också. (Henrik) 

Intervjupersonerna berättar att en speciell Kost- och hälsagrupp startades upp för ett par 
år sedan, med intentionen att främja såväl elevers som skolpersonalens hälsa. Hittills har 
fokus inom gruppen dock varit på att främja personalens hälsa. Flera av 
intervjupersonerna betonar vikten av att ge personalen en gemensam grund att stå på, när 
det gäller hälsa- och livsstilsfrågor. 

Och då har ju också pratet varit mycket, vilket ska man börja med? Det må vara 
eleverna som är viktigast men sen har man sagt att att kanske personalen först för att 
alla ska ha samma inställning. (Bodil) 

Denna satsning har inte fungerat fullt ut eftersom det hittills inte har avsatts speciella 
resurser för detta ändamål, berättar några av intervjupersonerna. Det framkommer dock i 
intervjuerna att personliga resurser ska tas i anspråk för detta ändamål. 
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4.2.2. Stöd  
I intervjuerna framkommer det olika sätt som personalen använder sig utav för att försöka 
tillgodose elevernas behov och önskemål när det gäller fysisk aktivitet och god 
kosthållning. Behoven behöver inte enbart vara utifrån elevens perspektiv utan det kan 
också vara utifrån vad personalen anser vara elevens behov.  

För att försöka se till att eleverna får bättre frukostvanor, har ett projekt startats upp för 
eleverna i årskurs ett på ett av programmen, berättar Henrik. En gång i veckan äter 
klassen frukost tillsammans i skolan och samtidigt berättar han om hur viktigt det är att 
äta frukost på morgonen.  

För att stödja eleverna i deras utövande av fysisk aktivitet försöker boendepersonalen 
vara med i så stor utsträckning som möjligt, berättar Bodil. Då kan de också engagera de 
elever som det är lite svårare att motivera till fysisk aktivitet. 

Och där har vi en elev som skulle gå på vattengympa som är lite svår att få igång 
och då har jag försökt, dom gånger jag jobbar, att följa med. (Bodil) 

Ett sätt att stödja eleverna, till exempelvis ökad fysisk aktivitet, är att försöka få 
aktiviteten till att bli en rutin, menar Bodil. 

 Mycket kan vara lite svårt att lära ibland. Och kanske lär man sig av att göra det på 
rutin...att det blir en rutin. För det är kanske så för många av eleverna här att...du 
kanske inte innerst inne känner själv att du ska duscha för att bli ren. Utan du kanske 
lär dig att varje kväll duschar jag  för att jag ska duscha på kvällen. (Bodil) 

 
För att minska tillgången på onyttiga livsmedel har vissa förändringar på skolan gjorts, 
berättar flera av intervjupersonerna. Bodil berättar att det skett förändringar i matsalens 
utbud. Bland annat har lättdrycker tagits bort, fortsätter hon. Hedvig berättar de i första 
hand väljer fullkornsprodukter, såsom fullkornspasta och fullkornsris. Ett fräscht 
salladasbord med stort utbud av grönsaker och frukt är också viktigt, menar Hedvig. 
Även utbudet på skolans kafeterior har setts över och fått ett mer hälsofrämjande 
sortiment, berättar Fredrik. Ett visst dilemma råder dock då skolan är geografiskt utspridd 
och förändringen inte har genomförts på alla skolans kafeterior, konstaterar han.  

 
4.2.3. Undervisningssätt  
Intervjupersonerna berättar om olika sätt att nå eleverna med hälsobudskapen. Det 
betonas av flertalet intervjupersoner att det är viktigt att anpassa sitt sätt att undervisa 
beroende på elevens möjligheter att ta till sig information. Sten strävar efter att förmedla 
sitt budskap på ett så konkret och strukturerat sätt som möjligt. Det kan handla om att 
skriva ner delar av informationen, att i talet använda sig av korta meningar så att det blir 
så koncist som möjligt. Bodil berättar att vissa elever föredrar att det görs ett schema åt 
dem där det står vad de ska göra varje dag. Hedvig berättar att hon i sitt arbete varvar sin 
muntliga framställan med att visa bilder och film, för att förbättra möjligheterna att nå 
fram med sitt hälsobudskap. Att använda sig av MI är ett sätt för Sten att få eleverna att 
själva komma till insikt om sin livsstil och eventuella åtgärder.     

Och när jag träffar på de här kraftigt överviktiga så vill jag dels att jag försöker 
höra vilken motivation de har...och man försöker om de kan se fördelarna kanske 
med att exempelvis gå ner i vikt. Och de flesta hittar alltid något positivt med att... 
(Sten) 
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Att försöka få eleverna att våga prova nya saker är något som flera av intervjupersonerna 
tar upp. Ingrid berättar att det kan vara svårt att motivera eleverna till att vara delaktiga på 
idrottslektionen på grund av dåliga erfarenheter från den tidigare skolan. Henrik och 
Hedvig berättar att det kan vara svårt för vissa elever att prova något nytt i matväg. 
Intervjupersonerna vittnar om samma strategi, att åtminstone få eleverna att prova, men 
sen behöver de inte äta upp eller fortsätta utöva idrottsaktiviteten. 

Ibland försöker vi göra så, om vi t ex har innebandy, att man är med och provar och 
passar vid uppvärmningen och sen får man gå om man vill när det blir spel, för att få 
dom att bli delaktiga [...] för då kan det ju lika gärna vara så att då stannar dom 
kvar och spelar match också. (Ingrid) 

För det mesta fungerar detta bra, berättar intervjupersonerna. Henrik berättar att han har 
förvånat många elever med mat som de innan bestämt sig för att inte tycka om, och fått 
dem att ändra sig efter provsmakning. Genom att våga prova och komma till insikt om att 
de faktiskt klarar av olika uppgifter stärker deras självförtroende, menar Fredrik. 

Det är väl det bästa sättet också att man får praktiskt utöva någonting så att 
självförtroendet kommer automatiskt. Det är väl bara att gå till själv man blir ju 
stärkt av att klara av saker. (Fredrik)  

Bodil och Fredrik berättar att ett av målen är att eleverna ska lära sig att klara av ett 
självständigt boende, varför det också finns möjlighet för eleverna att praktiskt prova på 
detta i årskurs tre eller fyra. Eleven får då planera sitt boende på egen hand, men 
personalen finns som stöd för eleven och ger eleven feedback på det som han/hon har 
planerat, berättar Bodil. Ibland lyckas man inte med att motivera dem till att prova, 
berättar Ingrid. Då gäller det att ha andra förslag på lut, menar Ingrid. Det är viktigt att se 
varje elev som en unik individ och att tillmötesgå eleven på hans/hennes villkor, fortsätter 
hon. 

Men sen om man inte vill vara med där så kan man välja saker individuellt då, för att 
få dom att våga vara med. Då kan man välja styrketräning, badminton, pingis, 
promenad. Vi försöker hitta nånting för alla [...] men det handlar väl hela tiden om 
att försöka möta personen där han är. (Ingrid) 

Att varva teori med praktik tycker många av intervjupersonerna är en bra strategi. Bodil 
nämner att hon försöker få in lite teoretiska bitar i sin verksamhet på boendet. Ett 
exempel på detta är när hon tillsammans med eleverna planerar veckans matsedel, då 
passar hon på att prata om kostens betydelse för hälsan. Vid de pedagogiska måltiderna 
har personalen också en möjlighet att varva teori och praktik, genom att komma med 
pedagogiska inflikningar om exempelvis hur portionerna bör vara komponerade, berättar 
Bodil. Även Henrik tar tillfället i akt när de arbetar praktiskt i köket och pratar och 
förklarar om normgränser, vad som är en normal portion mat och vilken mängd fika som 
anses vara tillräckligt. Ingrid berättar att idrottslektionen på skolan enbart utgörs av 
praktisk undervisning. Hon förklarar dock att hon försöker få in lite teori på ett naturligt 
sätt ändå i undervisningen. 

Men samtidigt så blir det ju oftast att man, när nån kommer och är trött och hängig, 
säger ’Har du ätit frukost?’ Så blir det ju. Man får ju gripa tillfället i...inte i flykten, 
men när det kommer.(Ingrid) 

Hedvig berättar om ett projekt som hon hade tillsammans med eleverna under en 
Friskvårdsvecka under hösten. Eleverna fick laga lite speciell mat under olika dagar. Det 
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lagades bland annat järnrik mat, vitaminrik mat och kolhydratrik mat, berättar Hedvig. 
Under samma vecka fick eleverna själva göra en utställning som visades upp i matsalen. 
Där kunde alla studera hur mycket socker en läskedryck innehåller och hur mycket fett 
det finns i en chipspåse till exempel. Detta demonstrerades genom att ställa upp det antal 
sockerbitar som utgör sockermängden i en läskedryck exempelvis.   

Ett annat sätt som Hedvig använder sig av för att nå ut med hälsobudskap är att 
affischera. Hon berättar att hon brukar sätta upp små lappar i matsalen. På lapparna kan 
det till exempel stå något om vikten av att äta sallad. Även affischer finns uppsatta i 
matsalen, berättar Hedvig. Det är affischer med kostcirkeln, motionspyramiden och 
tallriksmodellen, fortsätter hon. 

Att locka eleverna på något vis kan vara ett sätt för personalen att få eleverna att engagera 
sig i någonting. Hedvig berättar att hon försöker locka eleverna till att äta mer grönsaker 
genom att ha ett fräscht och inbjudande salladsbord. Det har visat sig vara lyckat, menar 
Hedvig. Att det finns ett stort utbud av grönsaker gör att chansen är större att fler hittar 
något de tycker om, fortsätter hon.  

Ja, jag försöker att få dem att just äta grönsaker för det tycker jag är en av de 
viktigaste grejerna för om man får eleverna att grönsaker och frukt och fibrer då har 
man ju lyckats jättemycket. (Hedvig)  

Både Fredrik och Bodil nämner att uppmuntran kan vara en bra strategi för att motivera 
eleverna till någon aktivitet. Som ”morot” för att få tjejerna att börja träna regelbundet 
nämner de, att skolan subventionerar startavgiften till ”Vårruset”. Då ingår också en 
picknickkorg, berättar Fredrik. Bodil nämner ett annan slags uppmuntran. Om eleverna 
har ätit nyttigt i veckan, så kan belöningen vara att gå ut och äta på restaurang.  

[...] men som när vi resonerar om maten, att man försöker äta nyttigt, då kan 
belöningen vara, om man ätit skapligt, att gå på restaurang nån gång ibland. Då 
försöker vi styra lite, för det har ju ofta varit, man går och äter pizza istället...så det 
kan bli fel. Men man kan gå och äta annat också. (Bodil) 

Henrik berättar att det är viktigt med uppmuntran i undervisningen också, att ge beröm. 
Det gäller att i största möjligaste mån ge positiv respons på elevernas arbete och att vända 
eventuellt negativa ting till något positivt. 

På något sätt att försöka förstärka den positiva biten hela tiden. Det 
behöver väl alla egentligen men speciellt våra elever det kan man ju säga. (Henrik) 
 

4.2.4. Samarbete och kommunikation  
Intervjupersonerna berättar om det samarbete som råder på skolan, som har för avsikt att 
främja elevernas hälsa.  
 
Bodil berättar att representanter från varje arbetslag inom boende, så kallade 
boendesamordnare, träffas varannan måndag tillsammans med boendechefen och 
fritidskonsulenterna. Där utbyts information och idéer med varandra, menar hon. Sedan 
ska varje boendesamordnare föra ut informationen till respektive arbetslag, berättar hon 
vidare. I samband med fritidsaktiviteter har boendepersonalen mycket kontakt med 
fritidskonsulenterna, berättar Bodil, eftersom alla fritidsaktiviteter som ordnas inom 
skolan går via fritidskonsulenterna. Fredrik menar att boendepersonalen spelar en mycket 
viktig roll i elevernas deltagande i fritidsaktiviteterna. Om någon elev inte deltar i någon 
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aktivitet så försöker personal från boende och fritiden att tillsammans motivera eleven 
ifråga, att välja en aktivitet.  

Det absolut bästa sättet att få eleverna engagerade är att de har ett intresse och att 
det finns ett engagemang från boendepersonalen. (Fredrik)          

Samarbetet med elevhälsan, har inte varit så frekvent, säger Bodil, men det har dock 
förekommit. Vid sådana tillfällen har sjuksköterskan gett instruktioner till boendet om 
vilken ordination eleven fått, berättar Bodil. Sten påpekar att detta hälsoarbete inte går att 
genomföra ensam utan att det är viktigt att all personal, både inom skola och boende, är 
engagerade i det här och arbetar mot samma mål.    

Vi försöker, men det har väl inte varit så mycket. Då brukar han ringa och tala om 
eller att dom får med sig sitt schema. Vi hade en kille här, då var det sagt att gå två 
dar i veckan till skolan och så här då...så att vi vet om det. Det tar han ju upp. 
(Bodil) 
 

Bodil berättar att de försöker samarbeta med föräldrar också, i den mån det är möjligt. 
Ibland går det inte, fortsätter Bodil. Om eleven är myndig är det upp till eleven om 
föräldrarna ska kontaktas, menar Bodil. Men då det fungerar är det bra, för då kan man 
engagera föräldrarna att arbeta tillsammans med eleven med exempelvis motionen när 
han/hon är hemma, fortsätter Bodil. 

För det är ju så att det är ju alltid enklast om man kan...samarbeta […] då får man 
försöka peppa. Ja, att man går ut och går på helgen hemma och försöka hålla i det 
här även hemma då. (Bodil) 

Ett tillfälle då samarbete kring en elev naturligt sker är vid utarbetandet av elevens 
utvecklingsplan (IUP), vilket ska göras minst en gång per termin, enligt X-skolans 
arbetsplan. Vid dessa IUP möten ska, förutom eleven och eventuellt elevens föräldrar, 
representanter från skola, boende och fritid vara med, berättar Bodil. Även annan 
skolpersonal kan vara med, då man har begärt det, till exempel skolsköterskan, forsätter 
Bodil. På vår fråga om även fysisk aktivitet och kost tas upp under IUP:n, svarade Regina 
att det inte uttryckligen är bestämt att fysisk aktivitet och kost ska ingå i en IUP, men att 
det kanske borde göra det. 

Jag har inte pratat med min personal om att kost och hälsa och att röra på sig bör ingå i en IUP. 
Men….det kom jag att tänka på nu att det här vore en bra idé. Det kan vi som rektorer bestämma att 
det skall ingå som en del i IUP:n. (Regina) 

Bodil menar att det är naturligt att kost och fysisk aktivitet tas upp under en IUP eftersom 
mötet handlar om det långsiktiga målet att klara av ett eget boende. I detta så ingår det att 
kunna äta hälsosamt och att ha en meningsfull fritid också, menar hon.  
 
4.3. Faktorer som försvårar hälsoarbetet 
4.3.1. Förebilder 
Bodil berättar att inför varje terminsstart när kollegiet har en gemensam träff framhåller 
alltid skolchefen vikten av att all skolpersonal ska vara goda förebilder inför barn och 
ungdomar. Det framkommer genom intervjuerna att skolpersonalen i egenskap av 
förebild kan påverka eleverna i både positiv (se avsnittet om Faktorer som underlättar) 
och negativ riktning. 
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Merparten av intervjupersonerna tycker att detta med att vara en god förebild fungerar 
över lag, men att det kan bli ännu bättre. Sten och Fredrik menar att personalen har en del 
att tänka på speciellt när det gäller rökningen och matvanorna. 

Ja, den största grejen, det är hur man bemöter varandra, person mot person, där är 
nog nästan all personal med och försöker vara ett gott föredöme. Men sen är det nog 
stora brister vad gäller hur man äter och med rökning och liknande [...] Och i 
matsalen så kan de vuxna gå och backa på maten, vi äter ju i samma matsal. (Sten)   

Både Ingrid och Bodil menar att när det finns policys framtagna, så är det viktigt att all 
personal försöker efterleva detta, så att det inte bara bli tomma ord.  

Ja, ja. Och jag menar, det är en sak att skriva fina ord på papper och en annan att se 
till att det efterlevs. Jag har väl den här käpphästen med rökningen då. Man springer 
och tjatar på elever att dom inte får röka, dom har en liten rökruta och där är det väl 
ok att...ja, men så tjatar man och tjatar och så kommer det nån annan. Och så bryr 
dom sig inte. Personalen kanske inte röker på fel ställen, men dom ställer inte alltid 
upp bakom dom här policyna. Jag menar, finns det en policy... (Ingrid) 

Att vara en god förebild kan kanske vara svårt, menar både Henrik och Sten, om man inte 
har de kunskaper som krävs för att kunna vara det.  

Jag hör ju på boendena, så är det ju faktiskt så att det blir mycket si och så med 
maten. Det hörs ju, på vissa ställen så går det jättebra och det beror ju också mycket 
på vilka förebilder de har på boendet också. Jag menar vad har de i bagaget vad 
gäller mat och hälsa? Det är inte ont mot någon person utan det är mer det här att 
har jag inte med mig det här i bagaget hemifrån hur ska jag då kunna förmedla det 
till andra, så är det ju. Det är väl som jag ser det idag att det är där som krutet ska 
läggas i första hand. (Henrik) 
 

 
4.3.2. Funktionshindret i sig 
Flera av intervjupersonerna berättar att funktionshindret i sig kan vara en faktor som 
försvårar hälsoarbetet. En sak som flera av intervjupersonerna tar upp är det faktum att 
eleverna har lätt att påverkas av sin omgivning.  

Dom är ju väldigt lättpåverkade av kompisar och...och liksom...impulsiva...(Ingrid) 

Detta gör det än viktigare att föregå med gott exempel, menar Bodil, eftersom 
ungdomarna inte gör som vi säger utan de gör ju som vi gör.  

Bodil menar att funktionshindret kan utgöra en del i elevens motvilja att prova nya saker.   

[...] en som absolut inte vill äta grönsaker och inte gjort det hemma och har det som riktig principsak och 
vägrar ta det på sin tallrik och prova, då är det inte så himla lätt. Och där kommer också handikappet in. 
Kan vara lite det här med konsistens och har du bara bestämt att ”Jag äter inte grönsaker”. Såna elever 
finns det och då kanske du har autism eller Aspegren med här då.. (Bodil) 

Något som framkommer från flertalet av intervjupersonerna är att det för vissa elever kan 
vara svårt att inse konsekvenserna av sina handlingar; att förstå att det man gör idag kan 
vara orsaken till ett problem i framtiden. Att avgöra vad som är bra att äta och i vilka 
mängder, kan vara svårt för vissa elever, berättar några av intervjupersonerna. Hedvig 
berättar att hon kan tänka sig att eleverna kanske äter det som är gott och billigt utan att 
tänka efter om det är hälsosamt. Ingrid beskriver hur hon tillsammans med eleverna 
diskuterar riskerna med rökning. Hon upplever att alla är med på resonemanget och 
förstår innebörden, men att omsätta det i praktiken är svårare.  
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Dom gör ju det när man sitter och diskuterar. Men sen att omsätta det praktiskt eller 
fullfölja och då vet man inte, är det bara just då i diskussionen och sen är det borta, 
eller finns det nånstans i bakhuvudet? (Ingrid) 

Sten anser att det endast är ett fåtal av eleverna som inser sambandet mellan hur de äter 
och rör sig och hälsa. 

 
Det är nog svårt för dem att se konsekvenserna av sitt handlande för det är ett fåtal 
av dem som lyckas att anpassa sitt ätande och motionerande och koppla det till 
målet. Och jag tror att det är känslan, mer den än att den direkta tillfredsställelsen 
av att äta det goda som alla kompisarna gör, det är svårt, svårt för dem att avstå. Jo 
det är nog svårt att se samband att om man äter för mycket så kommer jag inte in i 
klänningen till sommaren som jag gärna vill ha när jag ska ta examen. 
(Sten) 

Elevernas funktionshinder kan också vara ett hinder i utövandet av fysisk aktivitet. Bodil 
berättar för oss att funktionshindret, för en del elever, kan bidra till att de inte har full 
rörlighet, vilket i sin tur kan göra det svårt att delta i skolans fysiska aktiviteter.  

 

4.3.3. Stöd/Brist på stöd 
I detta avsnitt redovisas stöd eller bristen på stöd, som en faktor som kan försvåra det 
hälsofrämjande arbetet. Stöd kan också vara en faktor som underlättar det hälsofrämjande 
arbetet (se avsnittet om Faktorer som underlättar). Med stöd menar vi det ramverk som 
omger skolpersonal och elever i form av resurser, som kan vara personella, materiella 
eller stöd i form av regler/förbud. 

Det är ingen av intervjupersonerna som framhåller att de har problem med stöd från 
ledning eller från kolleger. Bodil nämner dock att det kan vara svårt för 
boendepersonalen att vara tillgänglig alla gånger då eleverna behöver deras stöd. En 
orsak till detta är att de har flera lägenheter att serva.  

När det gäller den stöttning som personalen står för gentemot eleverna framkommer det 
att intervjupersonerna upplever en viss ambivalens. Henrik berättar om svårigheten att 
avväga hur mycket stöd man ska ge eleverna. Alla är ju måna om eleverna och vill dem 
väl, vilket är på både gott och ont, menar Henrik. Han berättar att det ibland kan bli en 
tendens av mer omsorg än utbildning, vilket skolan också har fått kritik för av 
skolstyrelsen. Bodil berättar också om svårigheterna som boendepersonalen har med att 
upprätthålla en balans mellan att stötta, leda och att låta eleven ta egna beslut om vad som 
är bäst. De är ju egna individer som måste få bestämma själva i vissa situationer, 
fortsätter hon. 

Det är ju alltid bättre om... man på nåt vis kan leda.  För att om du alltid följer efter 
och leder...dom ska ju träna för att bli självgående också. (Bodil) 

En ny värld öppnar sig för eleverna när de börjar på X-skolan, menar Bodil. I och med att 
flertalet av eleverna bor på skolan kan det innebära nya möjligheter för dem, fortsätter 
hon. Just möjligheten att själv kunna gå och handla är inte bara till fördel för eleven, 
förklarar Bodil. Som tidigare nämnts är en av strategierna i arbetet med att främja 
elevernas hälsa att begränsa utbudet av onyttiga livsmedel på skolan. Tillgången på 
onyttiga livsmedel finns dock på nära håll och det är lätt för eleverna, som ofta har gott 
om pengar, att inhandla detta utanför skolan, vilket har framkommit i intervjuerna. Det är 
svårt för personalen att hela tiden styra vad eleven ska och inte ska köpa, menar Bodil. 
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Nyhetens behag att ha egna pengar och vara på behörigt avstånd från föräldrarna kan leda 
till att det köps för mycket av det goda, menar flertalet av intervjupersonerna.  

Ja, det har dom ju sett mycket på den här skolan att när dom börjar här, för då 
flyttar dom ju hemifrån, kanske får med sig nån fickpeng, att många går upp mycket i 
vikt. (Ingrid) 

Henrik menar att effekten av att förbjuda godsaker till viss del har blivit negativ eftersom 
bristen på utbud har lockat eleverna att införskaffa mellanmål på annat håll. Han tror inte 
att det går att lösa problemet genom förbud. Han menar att eleverna måste få hjälp med 
att själva lära sig ett sunt förhållningssätt till sötsaker. Henrik funderar på om det kanske 
vore bättre för eleverna om skolkaféets sortiment utökades med hembakade bullar eller 
liknande alternativ för att på så sätt få eleverna att handla på skolan.  

De ändrar ju inte beteende heller. För det är ingen som har förklarat för dem att det 
är fel och jag menar de har ju pengar så de bryr sig ju inte om det. Ja så kan det ju 
vara. Det är inte alls omöjligt. Men jag tycker att på något sätt så gör man livet lätt 
för sig genom att ta bort saker. Man har flyttat problemet. Det är inte vårt problem. 
(Henrik) 

 

4.3.4. Samarbete och kommunikation 
Intervjupersonerna menar att det är svårt att få till ett samarbete utan en enad och 
engagerad personalstyrka. Ingrid berättar att det kan vara svårt att få kontinuitet i 
hälsoarbetet för hennes del, eftersom eleverna bara har två tillfällen med idrott på 
schemat. Hon tror därför att det är viktigt att all skolpersonal engagerar sig och sporrar 
eleverna för att de ska förbli fysiskt aktiva. Flera av intervjupersonerna menar att det är 
något som måste jobbas på; att få all personal engagerad i kost- och hälsafrågorna.   

Ja, och det blir ett litet dilemma som jag har. Och sedan pratar jag med olika 
personalgrupper…för att försöka få hjälp och stöd, av boendet och skolpersonalen. 
Vi kämpar på och försöker stödja, och det är ju många anställda i vår 
verksamhet…och i skolan är det så att vi har en inställning att vi ska försöka få all 
personal engagerad i just kost och hälsa. (Sten)  

Fredrik berättar att det är viktigt att kommunikationen mellan Fritiden och boendet 
fungerar utan störningar för att hans hälsoarbete ska lyckas. Ett av de större hindren som 
Fredrik ser är att inte eleverna ska få den information om olika aktiviteter som genomförs 
i regi av Fritiden. Här har boendepersonalen en viktig roll att spela, menar Fredrik. 

Det är den här informationsbiten som är svår. Att få ut informationen, att det händer 
saker. Ja att nå ut alltså. Jag tror att det är ett av våra största problem. (Fredrik) 

Att eleverna bor på två ställen kan också försvåra hälsoarbetet, menar flera av 
intervjupersonerna. Bodil berättar att det bästa vore om man har bra kontakt med 
föräldrarna så att de kan stödja eleven att leva hälsosamt även hemma. Men det är inte 
alltid det fungerar, fortsätter hon. Sten och Fredrik nämner ett exempel med firandet av 
högtidsdagar. Högtidsdagar tenderar att firas flera gånger; en på boendet, en hemma och 
eventuellt också på fritidsgården.   

För det är ju så att det är ju alltid enklast när det är dom som man kan samarbeta 
med. Och att det ger nåt...då får man försöka peppa. Ja, men att man går ut och går 
på helgen hemma och försöka hålla i det här då. (Bodil) 
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4.4. Faktorer som underlättar hälsoarbetet 
4.4.1. Förebilder 
Det har framkommit i intervjuerna att intervjupersonerna menar att ju fler som agerar 
som goda förebilder desto lättare blir det att påverka eleverna i rätt riktning. Gemensamt 
för i stort sett alla intervjupersonerna är att de anser att personalen över lag är goda 
förebilder inför eleverna och arbetar emot samma mål. Det råder ett gott arbetsklimat och 
alla försöker hjälpa till i olika situationer, säger Ingrid och Henrik.  
En påverkansfaktor som alla intervjupersoner tycker är mycket viktig är personalen på 
elevernas boenden. I och med att de utgör en så stor del utav elevernas vardag kan de 
påverka både ungdomarnas fysiska aktivitet och kosthållning. En intresserad, kunnig och 
handlingskraftig personalstyrka på boendet är receptet för att engagera ungdomarna i 
fysisk aktivitet menar Fredrik.  

Men det jag tänkte säga det är att det absolut bästa sättet att få eleverna engagerade 
är ju att man har ett intresse och engagemang från personalen nära, 
boendepersonalen. Det är personalen på boendet som drar med dem på grejer det är 
det absolut bästa. (Fredrik) 

 
Att lyckas med att få elever att bli goda förebilder är också en bra framgångsfaktor, 
menar Henrik.       

Jaa, det handlar ju om det här om att påverka rätt person, för grupptrycket är 
fortfarande stort här i den här lilla gruppen. (Henrik) 
 
 

4.4.2. Stöd 
I detta avsnitt redovisas stöd som en faktor som kan underlätta det hälsofrämjande 
arbetet. Med stöd menar vi det ramverk som omger skolpersonal och elever i form av 
resurser, som kan vara personella eller materiella. 

När det gäller det stöd som personalen behöver för att utföra sitt hälsoarbete, så anser 
intervjupersonerna överlag att det fungerar bra. De intervjuade vittnar om ett ekonomiskt 
stöd som möjliggör bland annat aktiviteter och inköp av produkter som inte tillhör 
vanligheten i andra liknande verksamheter.  
 

Tillgång på resurser främjar arbetet. För grönsaker och frukt och sånt som är 
nyttiga det är ju dyrare än dom här sakerna som är onyttiga. Det finns medel så att 
man kan köpa såna saker. (Hedvig)  

Intervjupersonerna berättar att det till stor del finns god tillgång på personella resurser. 
Flera av intervjupersonerna anser att arbetsandan är god och att de känner att de har stöd i 
sina kolleger. Ingrid tycker att de på idrotten har en hög personaltäthet som möjliggör att 
fånga upp alla elever som kanske behöver extra stöttning i vissa situationer. 

Ja, har jag behov av personal så finns det. Behöver jag personal till hjälp med 
någonting så finns det boendepersonal, det finns assistenter. (Fredrik) 

Någonting som underlättar personalens hälsoarbete är att det finns en stödjande miljö för 
eleverna på skolan. Henrik berättar att det är vanligt att eleverna inte har så bra 
självförtroende när de kommer till X-skolan. Att få börja i skolan här kan innebära ett 
enormt lyft för vissa elever som kanske tidigare har gått i en vanlig skola, menar Henrik. 
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I den atmosfär och gemenskap som är på skolan utvecklar flertalet av eleverna ett bättre 
självförtroende och en starkare självkänsla fortsätter Henrik.  

Att få lyftas därifrån och få komma hit och sen öppnas det helt plötsligt en helt ny 
värld fördom därför att här har dom kanske 20 stycken kompisar som är likadana. 
Som förstår vad det handlar om. Bara det stärker dom väldigt mycket och det tror 
jag nog nästan att man kan fråga alla. (Henrik) 

Det är också de elever som har socialt stöd och är psykiskt välmående som är lättast att nå 
bra resultat med, menar Sten.  

Dels är det väl de som har stöd både hemifrån och som har ett stort nätverk runt 
omkring sig och att alla jobbar för samma mål. Individer som inte mår alltför dåligt 
psykiskt sett, som har en ganska lugn och stabil situation, dessa kan det gå lättare 
för[...] i regel har ju även de också ett bättre självförtroende. (Sten)   
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4.5. Sammanfattning av resultatet 
Mål 

� Eleverna ska ha en meningsfull fritid 
� Eleverna ska ha en sysselsättning efter skolan 
� Eleverna ska ha kunskap om god kosthållning, samt klara av ett så självständigt 

boende som möjligt 
� Försöka att bevara eller förbättra elevernas hälsa 
� Få eleverna införstådda i kostens och motionens betydelse för hälsan 
 
Strategier 

� Att personalen ska vara goda förebilder 
� Friskvårdssatsning på personalen (exempelvis föreläsningar, gym på skolan) 
� Vardagsmotion under skoldagen 
� Peer education 
� Skolans Kost- och hälsagrupp 
� Projektet ”Frukostvanor” 
� Att få fysisk aktivitet att bli rutin 
� Minska tillgången på ohälsosamma livsmedel inom skolan 
� Tydlig pedagogik 
� Få eleverna att våga prova på  
� Uppmuntran (belöning, beröm) 
� Samarbete i form av boendesamordnarträffar samt IUP 

 
Faktorer som försvårar 

� Bristande samarbete 
� Dåliga förebilder  
� Funktionshindret i sig 
� Svår balansgång mellan autonomi och omsorg  
� Skiljande engagemang hos personalen när det gäller hälsofrågor 
� Tillgång på ohälsosamma livsmedel utanför skolan 

 
Faktorer som underlättar 

� Gott samarbete 
� Gott stöd från ledning och kolleger 
� Goda förebilder 
� Stödjande miljö 
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5. DISKUSSION 
I detta kapitel redovisas inledningsvis en metoddiskussion. Sedan följer en diskussion 
kring resultatet utifrån det material som finns i bakgrunden. Slutligen redovisar vi ett 
slutord. 

5.1. Metoddiskussion  
Vi anser att vårt arbete i stort är väl genomfört. I vårt engagemang och intresse för 
uppgiften insåg vi för sent att arbetet blev för stort. Detta ledde till att vi fick tidsbrist mot 
slutet, vilket är att beklaga. Om vi mot förmodan, i framtiden, skulle skriva en till uppsats 
är denna erfarenhet något som givetvis tar med oss. Vad gäller val av metod anser vi att 
intervjuer fungerade på ett tillfredsställande sätt för att ta del av intervjupersonernas 
åsikter. Vid intervjuer finns väl dock alltid risken att man får idealiserade svar. Det skulle 
ha varit intressant att även ha genomfört observationer för att på så sätt ytterligare få ett 
perspektiv på verksamheten.  

För att få en bred bild av skolans hälsoarbete, var vår strategi att intervjua personer inom 
flera olika personalkategorier. Vi har funderat på hur vårt urval har påverkat vårt resultat. 
Efter att ha genomfört våra intervjuer kunde vi konstatera att samtliga intervjupersoner 
var engagerade i hälsofrågor. I intervjuerna framkom det att intervjupersonerna upplevde 
att många i personalstyrkan inte hade samma engagemang inom hälsoområdet. Hur hade 
vårt resultat sett ut om vi hade haft andra intervjupersoner?  

Samtliga sju intervjuer genomförde vi tillsammans. Enligt Trost (1997) kan 
intervjupersonerna känna sig underlägsna om de befinner sig i numerärt underläge. Vi 
upplevde dock inte det här som något problem i den här situationen. Detta arbetssätt anser 
vi var bra för oss, då vi sedan kunde komplettera varandra vid tolkningsarbetet.  

 
5.2. Resultatdiskussion 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur hälsoarbetet på X-skolan kan gå till samt 
hur personalen upplever sitt hälsoarbete. Vi anser att vi har fått svar på våra 
forskningsfrågor. I följande avsnitt redovisar vi vår tolkning av det insamlade materialet. 
  
5.2.1. Mål 
Målsättningsarbetet 
I intervjun med Regina framkommer det att det är de nationella målen som sätter ramarna 
för skolans mål. De nationella målen är på en övergripande nivå och bryts sedan ned till 
skolmål, berättar hon. Ewles och Simnett (2005) definierar mål som en övergripande 
målsättning, en beskrivning på vad som ska uppnås. Hon berättar vidare att det i skolans 
målsättning ingår att varje arbetslag ska göra lokala arbetsplaner. I hennes roll ingår 
också att se till att målen är förankrade samt att följa upp dessa mål. Ett delmål kan 
definieras som det önskvärda resultatet inom en viss tid (Ewles & Simnett, 2005). Ett 
delmål ska också vara så mätbart som möjligt, för att det ska vara möjligt att följa upp 
(ibid.). De lokala arbetsplanerna bör alltså bestå av delmål som talar om hur man ska se 
till så att alla elever blir medvetna om kostens och motionens betydelse för hälsan. 
Delmålen bör vara relevanta för den egna arbetsgruppen samtidigt som de ska 
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överensstämma med skolans målsättning (Ewles & Simnett, 2005). En av de lokala 
arbetsplanerna som vi delgivits uppfyllde detta, medan andra inte gjorde det.  

Mål 
De mål som framkommer i intervjuerna är:  

� att eleverna skulle ha en meningsfull fritid 
� att eleverna skulle ha en sysselsättning när de gått ut skolan 
� att eleverna ska ha kunskap om god kosthållning för att klara av ett självständigt 

boende 
� att bevara eller förbättra elevernas hälsa 
� att få eleverna att se på idrott som något positivt och att de själva kan påverka hur 

de mår med hjälp av kost och motion.  

Dessa målsättningar ligger i linje med skolans uppdragsmål, vilket visar att personalen är 
väl inbegripna med skolans arbetsplan, vilket i sig är ett av skolans mål.   

Reflektioner 
Hur förhåller sig skolmålen till de nationella målen? I X-skolans arbetsplan står det att 
personalen ska ha en hög kompetens som motsvarar devisen ”en ledande särskola”, där 
målsättningen är att all personal ska ha minst 30 poäng specialpedagogik. Skolan har en 
hälso-policy, som säger att skolpersonalen i teori och praktik ska öka medvetenheten för 
elever och skolpersonal kring kost och hälsa. I arbetsplanen står det ingenting om att 
personalen bör ha kompetensutveckling inom detta område. Fhi rekommenderar i 
rapporten Ökad fysisk aktivitet (r 2005:58) att kompetensen inom området fysisk aktivitet 
bör höjas för skolpersonal. I intervjuerna framkommer det dock att personalen fortbildas i 
hälsofrågor genom föreläsningar.  

Kommunmålen är samstämmiga med vad läroplanen säger om kost och fysisk aktivitet. 
Om man jämför skolans mål med kommunens hälsomål så upplever vi att det inte är lika 
stor tyngd i skolans mål. Kommunens mål lyder:  

- Skolan ska lägga en grund för goda kostvanor som främjar hälsa och miljö 
- Från förskola till gymnasium ska - helst varje dag - någon form av motion/aktivitet 
  inplaneras 

Framför allt målet om fysisk aktivitet är tydligare i kommunens målformulering. Även 
kommunens kostmål upplevs mer gediget: lägga en grund för goda kostvanor. I skolans 
mål står det att personalen ska öka medvetenheten för elever kring kost och hälsa. Att öka 
medvetenheten kan innebära olika saker för olika personer. Det är ett brett begrepp som är 
svårt att definiera. Att öka människors medvetenhet om hälsofrågor ökar dessutom enbart 
kunskapsnivån. För att få till stånd en beteendeförändring krävs beteendeinriktade 
interventioner (Fhi, r 2006:13).  

Vad är skolans ambition med elevernas hälsa? Är det att öka medvetenheten? När vet 
man att man i så fall har uppnått detta mål? Vilken medvetenhet räcker för att ha uppnått 
målet? Räcker det att ha ”ett hum” om kost och hälsa eller ska man ha goda kunskaper 
om detta? Eller är ambitionen att få till stånd en beteendeförändring? I rapporten Fysisk 
aktivitet och folkhälsa framkommer det att interventioner bör fokusera på 
beteendeförändring då det inte anses tillräckligt med enbart ökad kunskap hos de berörda 
(Fhi, r 2006:13).  
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5.2.2. Förebilder 
Strategin ”vara god förebild” 
I intervjuerna framkommer det att strategin att vara god förebild upplevs vara mycket 
viktig för att påverka både elevernas och personalens hälsa. Detta är också den strategi 
som nämns i hälsopolicyn. ”Förebildsprincipen” stöds även av forskning. Lennox (2002, 
refererad i Temple & Walkley, 2007) menar att personalen måste anamma ett 
hälsofrämjande beteende för att kunna påverka brukarna på ett främjande sätt. I projektet 
Att förebygga övervikt i grupper med särskilda behov framkommer det att strategin med 
att personalen agerar som goda förebilder har varit framgångsrik (SUH, u.å:12).  

Hur blir man god förebild? 
Några av de strategier som nämns för att personalen ska kunna bli goda förebilder, när 
det gäller god kosthållning och fysisk aktivitet, är att utbilda personalen, erbjuda 
hälsoprofilbedömning samt att ge personalen möjlighet att själva utöva fysisk aktivitet. 
Fhi framhåller också vikten av att personalen har kompetens inom kost och fysisk 
aktivitet, för att hälsoarbetet på skolorna ska bli framgångsrikt (Fhi, 2006). En annan 
satsning är kost- och hälsagruppen som startades för ett par år sedan. Det som saknas där, 
enligt intervjupersonerna, är en person som ansvarar för gruppen och driver 
hälsofrågorna. Ytterligare en strategi som nämns är att låta elever vara ”hälsoförebild”. 
Henrik berättar om en strategi där han låter en elev agera som god förebild. Att låta en 
jämlike agera som god förebild är en beprövad metod som kallas peer education (Naidoo 
& Wills, 2007). I projektet Kost-motion-hälsa för personer med utvecklingsstörning har 
det inletts ett arbete med att ta fram ett nytt program, hälsoinspiratörsprogrammet, för 
personer med utvecklingsstörning (SUH, u.å:12). Som hälsoinspiratör ska man till 
exempel kunna arbeta på en gruppbostad för personer med utvecklingsstörning och 
fungera som en god förebild och inspirera de boende till en hälsosam livsstil (ibid.). 

Hinder 
Flertalet av intervjupersonerna upplever det som ett hinder i sitt hälsofrämjande arbete, 
att många i personalstyrkan inte lever upp till att vara goda förebilder inom hälsoområdet. 
Samtidigt uttrycker några av intervjupersonerna en förståelse för att det förhåller sig på 
detta vis, eftersom alla kanske inte har tillräcklig kunskap inom hälsoområdet. Vidare 
upplever intervjupersonerna att boendepersonalen är en av nyckelfaktorerna för att det 
hälsofrämjande arbetet ska lyckas.  

Reflektioner 
Varför är inte personalen goda ”hälsoförebilder” i större utsträckning? Det framkommer 
ju att skolan satsar mycket på sin personal. Är hälsomålen förankrade hos alla? Vet alla 
vad det innebär att vara en god förebild? Vad innebär det att vara en god förebild? Det 
kan ju betyda olika saker för olika människor. Även om kunskapen om den gängse 
normen som råder på skolan om goda förebilder finns hos alla, så är det inte säkert att alla 
har kunskaper om hur man ska gå till väga för att leva upp till detta.  

Är utbildningen anpassad till respektive verksamhetsområde? Enligt intervjupersonerna 
är boendepersonalen nyckeln till framgång eftersom de tillbringar så mycket tid med 
eleverna på boendet. Vilka förutsättningar har boendepersonalen att lyckas med sitt 
hälsofrämjande arbete? Får de den utbildning i fysisk aktivitet eller i hur man lagar nyttig 
och enkel mat? Kanske är den gemensamma grunden, när det gäller hälsofrågor, ännu i 
sin linda? Det tar tid att skapa en ny kultur. 
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5.2.3. Funktionshindret i sig 
Funktionshindret kan ibland upplevas som ett hinder dels för dem själva och ibland för 
personer i deras närhet. Att inte inse konsekvenserna av sina handlingar är ett problem 
som tas upp. Det kan till exempel handla om att inte inse att framtida hälsoproblem kan 
uppkomma på grund av att inte vara tillräckligt fysiskt aktiv och att inte äta hälsosamt. 
Ungdomarnas funktionshinder kan även leda till att de i vissa situationer känner sig 
osäkra, vilket bland annat kan bidra till att de lättare påverkas av andra, både på gott och 
ont. Här är alla ense om att det är av mycket stor betydelse att de vuxna i elevernas närhet 
tänker på att föregå med gott exempel. Nya och okända saker kan också vara en 
anledning till att vissa ungdomar inte vill eller känner osäkerhet inför att prova på nya 
saker. Det kan handla om maträtter, aktiviteter eller bryta ett invant beteende eller en 
rutin.   
 
Reflektioner 
Att inspirera och motivera människor till att ändra livsstil är ingen lätt uppgift. Det går 
inte att påverka en annan människa till att ändra beteende. Motivationen att ändra 
beteende måste komma ifrån individen själv. Hälsoarbetaren kan enbart hjälpa individen 
att hjälpa sig själv. Om brukaren dessutom har en utvecklingsstörning så måste det vara 
än svårare att lyckas med det hälsofrämjande arbetet. Eller kan man vända på det? Det 
har framkommit att eleverna påverkas väldigt lätt av sin omgivning. Om strategin med att 
omge eleverna med goda förebilder lyckas, så kanske det till och med blir enklare med 
det hälsofrämjande arbetet? Många av dem gillar också struktur och rutiner. Om 
exempelvis fysisk aktivitet schemaläggs varje dag, helst samma tid, kanske detta blir till 
en rutin som alla andra? Ibland kanske det är vi pedagoger som sätter gränser för andras 
förmåga, där det kanske i själva verket är så att det handlar om att hitta rätt pedagogik 
(SUH, u.å.)? 
 
5.2.4. Stöd 
Stöd 
Intervjupersonerna upplever att de har ett gott stöd, både från ledning och från 
arbetskamrater. Det framkommer också att de inte saknar några ekonomiska resurser för 
att kunna utföra sitt hälsofrämjande arbete. De upplever även att atmosfären på skolan är 
god. Elever som kommer till X-skolan känner en tillhörighet och gemenskap, vilket 
stärker deras självkänsla, enligt intervjupersonerna. En stödjande miljö är också något 
som anses vara väsentligt för att kunna förändra en eventuell ohälsosam livsstil (Fhi, 
2004). För att begränsa elevernas tillgång till ohälsosam kost har kafeterior och matsalar 
fått ett mer hälsoinriktat sortiment, vilket enligt studier är en framgångsrik strategi 
(Sharma, 2006). 

Hinder 
Eleverna upplever en stor frihet när de flyttar till eget boende, vilket inte alltid behöver 
vara bara positivt, menar intervjupersonerna. En del av eleverna känner att de nu kan leva 
som de vill, när de inte längre är ”beskyddade” av föräldrarna, menar intervjupersonerna. 
Det framkommer att den livsstil som de anammar när de flyttar hemifrån inte alltid är så 
nyttig. Att utbudet av sötsaker har minskat på skolan är inget hinder för eleverna, 
eftersom det är nära till livsmedelsaffärer. Att helt förbjuda sötsaker, tror inte alla i 
intervjugruppen på, utan då flyttas bara problemet.  
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Några av intervjupersonerna nämner att det kan vara en svår balansgång mellan att stödja 
för mycket och att låta eleverna bestämma själva. Hälsofrämjande arbete är, enligt Ewles 
och Simnett (2005) en process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin 
hälsa och förbättra den, vilket innebär att det är individen själv som ska tillskansa sig 
denna kontroll över sin livssituation, empowerment. Att ha ett paternalistiskt alternativt 
maternalistiskt (Axelsson, Bihari, 2007) synsätt när man arbetar med personer med 
utvecklingsstörning kan resultera i inlärd hjälplöshet, vilket innebär att individen blir mer 
hjälpberoende än självständig (Olsson, 2007; Kylén, 1981; SUH, u.å.). Samtidigt som det 
är en risk att vara för stödjande så behöver personer med utveckling ett visst stöd (Kylén, 
1984). Vissa forskare hävdar att de flesta personer med utvecklingsstörning inte har 
kapaciteten eller resurserna att ändra sin livsstil utan stöd från andra människor (Pitetti, 
Rimmer, & Fernhall, 1993 refererad i Temple & Walkley, 2007). 

Reflektioner 
Enligt forskning är det framgångsrikt att minska tillgången på ohälsosamma livsmedel 
(Sharma, 2006). Men samtidigt finns det ett utbud utanför skolans värld. Om man enbart 
ska ha strategin att minska på utbudet, då är det samhällsåtgärder som krävs för att 
minska på livsmedelsaffärernas sortiment, så att tillgången stryps i hela samhället. Denna 
strategi verkar närmast vara en utopi. Det krävs kombinerade insatser för att lyckas med 
skolbaserade hälsointerventioner, såsom undervisning, förändringar i den fysiska och 
sociala miljön samt involvering av föräldrarna (Fhi, r 2006:13).  

 
5.2.5. Undervisningssätt 
Anpassa sig efter eleven 
Eleverna har olika möjligheter att ta till sig information. Att budskapen är klara och 
tydliga är något som intervjupersonerna betonar. Det är därför viktigt att anpassa sitt 
undervisningssätt till detta så att eleverna kan utvecklas till självständiga individer. 
Vygotskij ansåg att språket är grunden i kommunikation och även det verktyg som utgör 
grunden i en människas utveckling (Bråten, 1996). Att använda sig av MI, vilket 
sjuksköterskan gör, är ett sätt att anpassa sig till eleven. Här bedömer sjuksköterskan 
motivationen hos eleven och anpassar sin strategi därefter (Fhi, r 2006:13).  

Teori - praktik 
Flera av intervjupersonerna nämner att det är viktigt att blanda teori med praktik för att 
underlätta inlärningen. Dewey menade också att utan praktiken blir teorin svår att förstå 
och utan det teoretiska förstår man inte det praktiska (Egidius, 2003). Enligt Dewey 
skapas kunskap bäst genom att eleverna själva aktivt får söka efter den (ibid.). Som 
exempel kan nämnas elevernas utställning som visades upp i matsalen. Där gjorde 
eleverna det abstrakta till något konkret genom att exempelvis visualisera mängden 
socker i läskedrycken.  

Ytterligare ett exempel, där praktik och teori möts, är då eleverna i årskurs tre eller fyra 
självständigt får prova på att ha ett eget boende med allt vad det innebär. Där får eleverna 
praktisera det de har lärt sig under åren. Att få eleverna att våga prova nya saker är en 
strategi som flera av intervjupersonerna nämner. Hedvig och Henrik berättar att de 
försöker få eleverna att prova på nya maträtter. Här är också miljön viktig, menar Hedvig, 
som tyckter att det är viktigt att salladsbordet ser fräscht och inbjudande ut. NCFF menar 
också att maten i skolan inte enbart handlar om maten i sig utan även miljön runt 
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omkring, vilket kan få eleverna att bli nyfikna och vilja prova på (ibid.). Det kan dock 
vara svårt för vissa elever med utvecklingsstörning att prova nya saker (Bergquist, 2003), 
så det lyckas inte alltid. För att eleverna ska våga prova nya saker är det viktigt att 
eleverna känner sig trygga (SUH, u.å:12). Det kan också vara så att eleven inte är redo för 
nya utmaningar. Här ligger det ett stort ansvar på pedagogen. Intervjupersonerna menar 
att det är viktigt att möta eleven där han eller hon är. Detta kan man likna vid Vygotskijs 
proximala utvecklingszon, där läraren måste vara lyhörd och lyssna på eleven för att 
avgöra var eleven befinner sig i sin utvecklingsfas (Bråten, 1996). När eleverna väl 
provar på nya saker och de märker att det faktiskt inte var så farligt, så stärker det 
elevernas självförtroende, menar intervjupersonerna.  

Belöningar 
Det är inte många som berättar att de använder sig av belöningar som motivator, vilket 
annars har visat sig vara en framgångsrik strategi för personer med utvecklingsstörning 
(Frey et al., 2005 refererad i Temple & Walkley, 2007). En slags belöning som nämns är 
beröm. Att ge eleverna mycket beröm för det de gör, anses vara mycket viktigt. Detta är 
ett sätt att bygga upp elevernas självförtroende, menar intervjupersonerna. Personer med 
utvecklingsstörning har inte sällan en låg självkänsla (Kylén, 1981). Intervjupersonerna 
berättar att många av eleverna har dåligt självförtroende då de börjar på X-skolan, bland 
annat på grund av tidigare skolerfarenheter. Den sociala miljön på X-skolan blir en 
positiv upplevelse för många av eleverna. Där det finns människor som förstår dem, både 
elever och lärare, vilket stärker deras självförtroende. Här är det än viktigare att motivera 
till fysisk aktivitet, eftersom fysisk aktivitet har en positiv påverkan på självförtroendet 
(Fhi, r 2006:13).  Självförtroende är en viktig faktor i hälsofrämjande aktiviteter eftersom 
ett bra självförtroende också är en faktor som förbättrar upprätthållandet av fysisk 
aktivitet samt ger en förbättrad ätkontroll (ibid.).  
 
5.2.6. Samarbete och kommunikation 
Skolpersonal 
I och med att skolans verksamhet omfattar delarna skola, fritid och boende innebär det att 
det är många parter som är inblandade. Detta innebär också att det sätts stora krav på att 
samarbete och kommunikation ska fungera. Intervjupersonerna berättar att samarbetet 
mellan skolpersonalen inte alltid fungarar tillfredsställande. Flera av intervjupersonerna 
menar att det kan bero på att inte alla i personalstyrkan är lika engagerade i 
hälsofrågorna. För att lyckas med det hälsofrämjande arbetet krävs en enad och 
engagerad styrka, menar intervjupersonerna. Stenberg (2003, refererad i Axelsson & 
Bihari, 2007) betonar att gemensamma synsätt är viktigt för ett bra samarbete, vilket i sin 
tur kräver kommunikation för att ena eventuella meningsskiljaktigheter. Att ledningen 
kommunicerar med alla berörda, har förankrat vilket resultat som ska uppnås, skapar 
mandat för samverkan samt genomför en resultatuppföljning är ytterligare viktiga 
faktorer för en lyckad samverkan (ibid.).  

Föräldrar 
Eftersom flertalet av eleverna har dubbelt boende, dels på skolan och dels i 
föräldrahemmet, anser skolpersonalen att det är extra viktigt att föräldrarna informeras 
om pågående hälsoarbete. I vissa fall kan det vara så att eleverna följer en viss diet eller 
behöver peppas till att vara fysiskt aktiva och då är det bra om föräldrarna är införstådda i 
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situationen. Att involvera föräldrar i interventioner där avsikten varit att förhindra 
övervikt och fetma, har hittills visat sig vara en framgångsrik strategi (Sharma, 2006).  
 
Reflektioner 
Hur får man då personalen att bli en enad styrka när det gäller hälsofrågor? För att alla 
ska vara enade krävs att hälsomålet är ordentligt förankrat hos all personal. Det lokala 
målarbetet inom varje arbetsgrupp, där de övergripande hälsomålen bryts ned till 
gruppens egna delmål, är en viktig process för att få till stånd denna förankring, anser vi.  
En av de framgångsfaktorer som Danemark och Kullberg (1999) tar upp om samverkan 
är att det ska finnas en gemensam fortbildning för all personal. Den fortbildning, i form 
av föreläsningar, som personalen fått har varit mycket uppskattad framkommer det i 
intervjuerna. Frågan är, som nämnts tidigare, om det krävs någon ytterligare utbildning? 
Förutom att de har mål att sträva emot och rätt utbildning, så krävs det också motivation 
hos personalen att vilja vara denna goda förebild. Att ändra på sina levnadsvanor är inte 
något som man gör i en handvändning. Det krävs ändå en ansträngning att vara en god 
förebild i ord och handling. Här kanske det inte räcker med utbildning utan det som 
behövs i sådana fall är kanske att erbjuda personen en beteendeinriktad intervention? 
Hälsoprofilbedömning kan vara en bra strategi för beteendeförändring hos personalen. 

Det är svårt att ändra livsstil på egen hand, varför det är viktigt att eleverna har en enad 
personalstyrka runt sig som kan stötta dem. Socialt stöd är en av tre viktiga faktorer som 
påverkar utövandet av fysisk aktivitet (Millar, Fernhall, & Burkett, 1993 refererad i 
Temple & Walkley, 2007; Pitetti & Tan, 1991 refererad i Temple & Walkley, 2007).  

 
5.3. Förslag till framtida forskning 
Under arbetets gång har vi vid ett flertal tillfällen kommit in på sidospår bort från vår 
studie som vi har tyckt varit intressanta. Vi har då fått upprepa vårt syfte och våra 
frågeställningar för att hålla oss kvar vid vårt arbete. Det visar, tycker vi, att detta är ett 
område där det finns mycket kvar att utforska. Det har bland annat handlat om att ta fram 
en idealtyp, för att på så sätt åskådliggöra hur ett främjande arbetet enligt de studier som 
finns på bästa sätt skulle gå till för att nå ett positivt resultat. Det som vi även saknat är 
specifika studier på just utvecklingsstörda gymnasieungdomar och hur de ser på fysisk 
aktivitet och god kost hållning, hur viktigt tycker de själva att det är. Det skulle också 
vara mycket intressant att genomföra en studie på skolans elever och ta del av deras 
upplevelser. Hur ser de på sin situation och vad skulle de vilja ha för stöd och hjälp med 
att ändra beteende. En annan viktig del i det hela är även föräldrarnas roll, och hur de ser 
på det hela och vad skulle de vilja se för förbättringar eller förändringar. Det skulle också 
vara intressant att se om det skiljer sig åt mellan olika skolor som är i samma situation.   
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5.4. Slutord 
Vi har i vårt arbete upplevt ett tydligt engagemang från våra intervjupersoner, när det 
gäller att främja elevernas hälsa. Vi har även uppfattat viss frustration när det gäller det 
totala engagemanget för hälsofrågor inom personalstyrkan. Hur får man all personal att 
sträva mot samma mål? Vi anser att all personal i ledande ställning har en viktig uppgift 
genom att förmedla övergripande mål och tillsammans med övrig personal bryta ned 
dessa till sina lokala målsättningar. Skolan erbjuder sin personal vidareutbildning inom 
hälsa, i form av föreläsning. Behöver denna utbildning kompletteras ytterligare? 
Delaktighet och kompetens är två viktiga komponenter för att skapa en engagerad 
personal. I slutänden ska allt komma eleverna till gagn. Vad anser eleverna om hur hälsa 
ska uppnås? Hur får man med föräldrarna i detta hälsoarbete? Dessa frågor anser vi är 
viktiga att ta tag i. Vi tror att att Kost- och hälsagruppen kan bli en viktig drivmotor för 
skolans hälsofrågor då en ansvarig person tillsätts på denna post.  
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Bilaga 1  
 
 
Intervjuguide 
 
Mål 
Vilket mål har du med ditt hälsoarbete gentemot eleverna på skolan? 
 
Strategier 

� Utifrån skolans arbete med att främja elevernas hälsa vad gäller fysisk aktivitet 
och kosthållning vill vi gärna veta hur  du arbetar hälsofrämjande.  

� Kan du berätta för oss hur du på olika sätt förmedlar/inspirerar eleven till en bättre 
kosthållning och/eller ökad fysisk aktivitet  

� Upplever du att skolpersonalen över lag föregår med gott exempel vad gäller 
kosthållning och fysisk aktivitet?  

� Kan du berätta om Kost – och hälsagruppen?  
� Anpassar ni sättet att förmedla hälsobudskapet beroende på eleven? 

   - olika lärstil 
   - olika attityder 
   - olika begåvning 
   - olika fysiska förutsättningar  

� Speciella strategier för att stärka elevernas självförtroende och att motivera dem? 
� Inse konsekvenserna av sitt handlande. 

 
Faktorer som försvårar hälsoarbetet 

� Vilka faktorer försvårar ditt hälsoarbete?  
� Vilka faktorer har ni sett hindrar  eleverna till fysisk aktivitet och hälsosam 

kosthållning? 
 
Faktorer som underlättar hälsoarbetet 

� Vilka faktorer underlättar ditt hälsoarbete? 
� Vilka faktorer har ni sett främjar  eleverna till fysisk aktivitet/hälsosam 

kosthållning?  
 



 

 

Bilaga 2 
 
 
 
Hej, 
Vi heter Anette Leiner och Eva Lisspers Eberstål och läser tredje året på det 
Hälsopedagogiska Programmet i Gävle. Under vår utbildning ska vi avslutningsvis skriva 
en C-uppsats inom det pedagogiska fältet. Vi undrar om vi skulle få möjlighet att göra vår 
studie på er skola. Vi är intresserade av att utforska hur skolpersonal kan arbeta 
motiverande i att främja hälsa hos eleverna. Vårt syfte med undersökningen är att 
kartlägga skolpersonalens arbete med att förmedla hälsobudskapet till skolans elever.  

För att ta reda på information är vår tanke att först intervjua X antal av skolans personal, 
både lärare och boendepersonal, därefter hade vi tänkt oss att intervjua några elever på 
skolan. Uppsatsen kommer att publiceras i ett system för e-publicering av uppsatser via 
Högskolan i Gävles bibliotek. Allt vårt material kommer att behandlas konfidentiellt. Det 
kommer att förvaras inlåsta på skolan under ett år efter studiens avslut och därefter 
förstöras. För vidare information är ni välkomna att ta kontakt med någon av oss. 

 
Det skulle vara av stort värde för oss om vi fick möjlighet att genomföra vår studie på er 
skola. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anette Leiner 
Hhp05alr@student.hig.se 
XXX-XXXXXXX 
 
Eva Lisspers Eberstål 
Hhp05ell@student.hig.se 
XXX-XXXXXXX 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
 
 
Hej X, med anledning av vårt telefonsamtal idag kommer det här lite information, bland 
annat om oss. Vi heter Anette Leiner och Eva Lisspers Eberstål och vi läser tredje året på 
det Hälsopedagogiska Programmet i Gävle. Under vår utbildning ska vi avslutningsvis 
skriva en C-uppsats inom det pedagogiska fältet. 

Vi har varit i kontakt med skolchefen för att inledningsvis förvissa oss om att skolans 
ledning tillåter oss att undersöka skolans arbete. Vi har av skolchefen slussats vidare till 
skolans rektorer och boendechefer.  

Vi är intresserade av att utforska hur skolpersonal kan arbeta motiverande i att främja 
hälsa hos eleverna. Vårt syfte med undersökningen är att beskriva och förklara hur 
skolpersonalen arbetar med att förmedla hälsobudskapet till skolans elever. Vilka 
framgångar, svårigheter och 
hinder upplever personalen?  

Uppsatsen kommer att publiceras i ett system för e-publicering av uppsatser via 
Högskolan i Gävles bibliotek. Allt vårt material kommer att behandlas konfidentiellt. Det 
kommer att förvaras inlåsta på skolan under ett år efter studiens avslut och därefter 
förstöras.  

Vi är mycket glada att du vill ställa upp på detta och ser fram emot och träffa dig. Har Du 
några frågor hör gärna av dig. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Eva Lisspers Eberstål 
Hhp05ell@student.hig.se 
XXX-XXXXXXX 
 
Anette Leiner 
Hhp05alr@student.hig.se 
XXX-XXXXXXX 
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