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FÖRORD 

Vi vill ge ett stort tack till de två skolorna i södra Sverige som gav oss möjlighet att 

intervjua dem, speciellt tack till den deltagande privata Montessoriskolan som åter igen 

gav oss en ny chans då vår första studie som var en enkät inte blev tillräckligt mätbar. Vi 

tog då till en annan metod men. Även ett stort tack till den kommunala skolan som med 

kort varsel tog sig tid och mer än gärna delade med sig av hur de arbetar på skolan. Vi vill 

även tacka vår handledare Lucia Christensen som handlett oss under tiden med vår uppsats 

med ett stort engagemang.  

 

Annika och Sofia 
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SAMMANFATTNING 

Under vår utbildning till lärare där vi har läst idrott och hälsa under ett års tid har det 

diskuteras mycket om inaktivitet och osunda matvanor. I begreppet hälsa ingår fysisk 

aktivitet och kost som det talas mest om i medier. Likaså ingår den psykiska hälsan som är 

minst lika viktig men inte talas lika mycket om. Vårt arbete handlar om eleverna som sätts 

i fokus för att gynna deras goda hälsa och undvika att de stressar.  Den litteratur vi har gått 

igenom pekar på att de flesta eleverna i skolan mår bra, men litteraturen nämner även att 

elever känner sig stressade på grund av skolans krav, lärares krav och framförallt kraven 

som föräldrarna ställer på dem.  

 Fokus är att utifrån begreppet en hälsofrämjande skola se hur de valda skolorna 

som inte har en hälsoinriktning på skolan arbetar för att alla elever ska trivas och mår bra i 

skolan. För att få fram vårt resultat intervjuade vi två rektorer och två lärare på två olika 

skolor på grund av de olika förutsättningarna som skolorna har.  

Resultatet visar hur de arbetar hälsofrämjande även om de inte har en utarbetad plan för en 

hälsofrämjande skola och lyfter upp vikten av en aktiv föräldrar roll i skolverksamheten. 

Även visade resultatet att de båda skolorna arbetar mycket med att individanpassa 

undervisningen för alla elever. På skolorna får eleverna den arbetsbelastningen som är 

tillräcklig för den enskilda eleven. De teman som vi använde oss av vid presentationen av 

vårt resultat som vi fick fram utifrån intervjuerna var hälsofrämjande skola, 

individualisering och föräldrarnas delaktighet. Genom vårt resultat fick vi fram att de 

arbetar kring de flesta riktlinjer för vad en hälsofrämjande skola är. Kommer direktiv om 

att arbeta med begreppet en hälsofrämjande skola från centralt håll kommer 

förhoppningsvis merparten av skolorna att ha handlingsplan med riktlinjer för en 

hälsofrämjande skola. 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande skola, individualisering, stress, krav, föräldrars delaktighet 
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INTRODUKTION 

Här nedan följs ett citat som väckte ett intresse hos oss för vår studie.  

”Jacob börjar skolan med stora förväntningar att få lära sig läsa och skriva, att få högre 

veckopeng. Han hade blivit stor. Men med stigande ålder följde stigande krav, först 

smygande i de första årskurserna, men efter tredje klass ville Jacob inte gå tillbaka till 

skolan efter sommarlovet. Han hade ofta ont i magen, grät vid minsta motgång och drog 

sig undan sina kamrater. Han varken orkade eller ville göra något på eftermiddagarna utan 

tillbringade mesta tiden i sin säng framför tv:n” (Ellneby, 1999 s.60). 

 

Denna pojke som beskrivs i citatet är en kille som tappat intresset för skolan. Det kan 

tolkas som att han upplever skolan som en stressande faktor och som pressar honom. Som 

i sin tur kan ha en påverkan hans välmående. I vår uppsats undersöka hur två skolor 

arbetar hälsoförebyggande men som inte utgår ifrån begreppet en hälsofrämjande skola i 

deras hälsoarbete för att eleverna ska må bra. Hälsa, en god livsstil och hälsotänkande är 

något som präglar vårt samhälle i stort. För att uppnå en god hälsa är det viktigt att 

följande fyra delar finns med i individers livsstil, dessa fyra är psykiska, fysiska, sociala 

och existentiella. Hälsa har en positiv innebörd och det är viktig att varje individ får ta del 

av en god hälsa. Därför vill vi undersöka vad lärare och rektorer gör för att arbeta 

hälsofrämjande och förebygga ohälsa. Vår undersökning belyser för skolor flera sätt att 

arbeta hälsofrämjande för eleverna utan att utgå från riktlinjerna som finns uppsatta kring 

begreppet en hälsofrämjande skola. Det kan vara av vikt för andra skolor genom att de får 

exempel på olika tillväga gångsätt för att verka hälsofrämjande på sina skolor. Denna 

undersökning är även viktig för oss blivande lärare genom att bli uppmärksammade på hur 

skolor arbetar för att verka hälsofrämjande utan att göra det utifrån ett speciellt projekt och 

vi får en större medvetenhet kring detta arbete på skolorna och som vi kan ta med oss när 

vi själva ska ut i verksamheten. 

Vi har utvecklat från en tidigare examensuppsats av Schlein (2003) som är skriven utifrån 

stressen på idrottslektionerna i de yngre åldrarna där Schlein vill försöka förstå varför 

barnen är stressade. Skillnaden mellan Schleins (2003) uppsats och vår är att hennes är 

fokuserad på elevers ohälsa och vad som skapar stress i samband med idrottslektionen 

samt hur förutsättningarna är för att förebygga stressen. Vi inspirerades av Schleins 
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uppsats genom att hon ville se barnens stress vilket intresserar oss också  men vi valde att 

ha utgångspunkten i begreppet hälsofrämjande skola. Vi har läst kring begreppet i litteratur 

och forskning för att sedan studera två valda skolor som inte medvetet arbetar just utifrån 

begreppet men de har ett hälsofrämjande arbete på skolan för att eleverna ska mår bra. Vi 

ville även undersöka hur dessa två skolor arbetar praktiskt med ett hälsofrämjande arbete 

för att motverka ohälsa och då med fokus på hur de motverkar stress. Undersökningen sker 

dels på en privatskola med inriktning på Montessoripedagogik dels en kommunal skola i 

södra Sverige.  

Begreppet hälsa innefattar att må bra genom att ha tillräckligt med resurser för att klara av 

vardagens krav och för att kunna genomföra sina personliga mål. Utifrån ett holistiskt 

perspektiv kan hälsa diskuteras i olika utsträckningar, dessa psykiska, fysiska, sociala och 

existentiella. Pedagogiskt sett är det gångbart att skilja mellan kroppslig och upplevd hälsa 

(Rydqvist & Winroth 2004). I den gällande läroplanen (Lpo 94) för grundskolan finns det 

tydliga mål att sträva mot. ”Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, 

psykiska och sociala förmåga, samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för 

hälsan” (skolverket, 2006 s. 22). Vår tolkning enligt ovan är att ämnet har ett brett innehåll 

där innebörden är att utbilda eleven så att eleven tidigt lär sig leva en sund livsstil genom 

hela livet. 

Hälsa innehåller dessa tre förmågor psykisk, fysisk och social förmåga där vi anser att den 

psykiska betydelsen är lika stor som den fysiska och sociala. Som vi nämnt tidigare 

kommer en ny läroplan i juli 2011 att träda i kraft. I den står det att utgångspunkten för 

fysisk aktivitet är att skapa en positiv självbild och genom fysisk aktivitet skapa en god 

livsstil. Skillnaden mellan den gällande läroplanen och den kommande är att det blir mer 

tydligt att allt hör samman. I den kommande läroplanen, Lgr 11 kommer inte att ta upp 

begreppet psykisk hälsa utan innefattar den fysiska delen inom idrott och hälsa. 

Läroplanen benämner inte ordet psykisk hälsa istället ligger fokus på att skapa en god 

livsstil och en positiv självbild (Skolverket, 2011). Den stora skillnaden blir nu att det inte 

är enbart idrott och hälsa ämnet som innefattar en positiv självbild och en god livsstil. Utan 

eleverna tar del av en god livsstil såväl i hemkunskapen och de naturvetenskapliga 

ämnena. Det blir som en röd tråd eftersom ämnen i skolan hör samman. Läroplanen Lgr 11 

är tydlig utformad vad eleven ska kunna och sträva emot och det står tydligt vad det 
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innebär för de olika ämnena. I idrott och hälsa ämnet ligger fokus att skapa rörelse glädje 

att lära eleverna att ta egna initiativ inom idrotten. Att utöva fysik aktivitet inte enbart sker 

i en idrottssal utan att kunna anpassa fysisk aktivitet till olika utomhus miljöer och ändå 

vara aktiv (Skolverket 2011). Vår studie innehåller hur det hälsofrämjande arbetet i skolan 

praktiserar på de valda skolorna, vilket står i läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11 att skolan ska 

arbeta med sådana frågor (Skolverket, 2011).   

Till sist har vi genom litteratur förstått att barns hälsa förändrats och den har till och med 

förbättrats mot en god hälsa, vilket är positivt. Men den har även försämrats på så sätt att 

den psykiska hälsan hos eleverna har sjunkit. Genom att den psykiska ohälsan har ökat hos 

eleverna genom de krav som deras lärare ställer på dem som skapar oro hos dem (Witkin, 

1999). Den ökningen ligger dock idag på en oerhört hög nivå hos barnen (Währborg, 

2009). Enligt forskaren Seyle i Ellneby (1999) uppkommer oron till psykisk ohälsa 

framförallt hos barn. Då barn drabbas av stress från vuxna i deras närvaro, utifrån vuxnas 

förhållningssätt eftersom de orimliga kraven som vuxna ställer på barnen. Barn och vuxna 

ser olika på stress, barn anser att de är tidsbrist medan vuxna anser att det är mycket mer 

än bara tidsbrist. Barn anser att de är för mycket att göra på lite tid (Währborg, 2009). Som 

leder till en ond cirkel då barnen känner att de inte kan leva upp till dem. Stressen hos de 

yngre eleverna kommer från oss vuxna, framförallt pedagogerna i skolan (Ellneby, 1999). 

Därför har vi valt att undersöka vad de gör för att jobba hälsofrämjande och förebygga att 

eleverna får en känsla av oro och stress. Det finns olika definitioner av stress och 

begreppet stress har flera olika förklaringar (Bremberg, 2006). 
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Syfte 

Vi vill undersöka hur två skolor som inte arbetar utifrån riktlinjerna en hälsofrämjande 

skola arbetar hälsofrämjande på skolorna för eleverna.  

 

Frågeställningar 

• Hur arbetar lärare och rektorer praktiskt med det hälsofrämjande arbetet ute på 

skolorna? 

• Hur definierar rektorer och lärare hälsobefrämjande arbete? 

• Hur hanterar man stressrealaterande frågor? 

 

Begreppsdefinitioner 

Nedan följer förklaring av ord som finns med i arbetet. 

 

Hälsa. Begreppet hälsa kan delas upp i kategoriseringar inom det holistiska synsättet där 

betonas två förhållanden. Det första förhållandet menas med en känsla av välbefinnande 

vilket är hälsa (Nordenfelt, 1991). Hälsa innebär att må bra genom att ha en positiv 

grundinställning och agera friskt genom att se möjligheter och inte hinder. Individen har 

ork och energi till att göra saker och ting (Rydqvist & Winroth 2004). Motsatsen till hälsa 

är det andra förhållandet ohälsa vilket innebär att det finns en känsla av lidande. Dessa två 

olika upplevelser ger individer en förmåga och oförmåga för att kunna uppnå hälsa. 

Förmågan är när en individ har känslan om välbefinnande vilket utgör att individen har en 

stark handlingsförmåga och en stark individ bidrar med styrka till sin egen hälsa. 

Depression, smärta och ångest är känslor som är kontraproduktiva som innebär att vår 

handlings förmåga sänks till stor del (Nordenfelt, 1991). 

Idag har begreppet hälsa en mer medicinsk innebörd än förr. Idag är den gemensamma 

nämnaren sjukvård och idrott där fokus ligger på kroppsliga funktioner och prestationer 

(Rydqvist & Winroth, 2004). Rydqvist & Winroth, (2004) benämner hälsa som innebär att 

agera friskt och fungera i samspel med andra. Att agera friskt menar Nordenfelt (1991) 

innebär att fungera väl, känna sig stark och ha energi och inte uppleva smärta. Med hälsa 

menas det att kunna arbeta och kunna sköta sitt dagliga liv och att kunna ta vara på sitt liv. 

Hälsa innebär också för individer att må bra och ha tillräckligt med resurser för att kunna 
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klara av vardagens krav och att uppnå de personliga målen som individen sätter upp 

(Rydqvist & Winroth, 2004).  Hälsa beskrivs också som en tillgång som påverkar vår 

handlingsförmåga positivt och ger oss möjligheter till att använda oss av den (Nordenfelt, 

1991) . Skolan är en plats där vi spenderar större delen av våra liv, därför är skolan en 

viktig plats för att få redskap till att skapa en god hälsa. Denna miljö genererar då till en 

möjlighet för att bevara eller bygga upp en god hälsa hos eleverna (Rydqvist och Winroth, 

1994). 

Det som påverkar vår hälsa är hur våra levnadsvanor och vår livsstil ser ut (Hallberg, 

2010). Stor betydelse för våra levnadsvanor gäller den inre miljön och viktiga fysiska 

faktorer som spelar in är sömn, mat och motion. Levnadsvanorna utgör den största delen 

av individens livsstil som är ett mer övergripande begrepp som innefattar bland annat tid 

och vad individen har för värderingar. Samt de sociala faktorerna som innefattar trygghet, 

trivsel och interaktion med andra. Det sista som utgör våra levnadsvanor och vår livsstil är 

existentiella faktorer som innebär meningsfullhet och livsfilosofi. Individens närmiljö är 

den enskilde individens livsvillkor det vill säga familjeförhållanden och boendemiljö som 

har en betydande inverkan på vår uppväxt, utveckling och hälsa. Utöver dessa så spelar 

skoltid, service, fritid, arbete, arbetsmiljö, samhälle och natur in på våra livsvillkor 

(Rydqvist & Winroth, 2004).   

 Psykisk ohälsa kan vara kopplad till stress (Rydqvist & Winroth, 2004). Inom psykisk 

ohälsa är stress en liten del av de psykiska symtomen (Bremberg, 2006). 

Signaler på ohälsa är när individer visar symtom som hög stressnivå, 

aggressivitet, irritation, trötthet, spänningar, sömnproblem, magproblem och 

koncentrationssvårigheter (Rydqvist & Winroth, 2004).   

 

Hälsofrämjande skola. Utifrån International union for health promotion and education 

(2009) uppsatta riktlinjer som skolor ska förhålla sig till för att kunna kategorisera sig som 

en hälsofrämjande skola är att för det första att främja hälsa och välmående hos elever. De 

mål som eleverna ska uppnå ska underlättas för dem och den social hälsan och det egna 

betydande ska bevaras. Den miljön som eleverna ska vistas i ska vara trygg och stödjande 

och de ska ha en chans till deltagande i verksamheten och hälsa och utbildning ska 

sammanfogas som något som är beroende av varandra. All skolpersonal ska också sträva 
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till att ha en god hälsa och välmående likt eleverna och skolan ska samarbeta med 

samhället och föräldrarna kring det berörda ämnet. Vidare ska hälsa integreras i skolans 

alla ämnen och det fortlöpande arbetet som sker. Mål ska sättas upp kring hälsoarbete som 

är av realitet till vad som kan uppnås och att de är korrekta och förnuftiga utifrån 

vetenskapliga belägg. Samt att ett pågående förbättringsarbete ska göras kontinuerligt 

genom uppföljning och utvärdering på de arbete som har genomförts (International union 

for health promotion and education, 2009). 

 

Stress. År 1946 infördes ordet stress av läkaren och forskaren Selye (ref. i Ellneby 1999) 

och begreppet började användas. Det var han som senare startade stressforskningsinstitutet 

i Montreal och han var en av de första som forskade och skrev om barn och stress och hur 

barn påverkas och upplever stress (Ellneby, 1999). Definitionen för hur stress uppstår 

inom fysiologin och psykologin är att det är något som löser ut sig i människornas kropp 

vid fysiska och mentala påfrestningar så kallade stressorer. Det finns endast begränsade 

möjligheter hos människan för att påverka stressen (NE, 2010).  Enligt Ellneby (1999) kan 

stress yttra sig på många olika sätt och kan då vara komplicerat att förklara. Währborg 

(2009) beskriver att stress inte är ett statiskt tillstånd som kan visas genom mätmetoder. 

Men begreppet stress har inte heller tagits ur tomma intet utan det döljer sig någonting 

bakom begreppet stress (Währborg, 2009). I medierna i vårt samhälle har stress en mycket 

bred definition. Exempel på detta är känslan av att inte hinna med det som ska göras, 

känna sig ansträngd, är orolig och ha svårt för att somna på kvällarna. Medierna tar även 

upp symtomen som huvudvärk och magont som något som också är symtom på stress.  

(Bremberg, 2006). 

 

Stressor. Stressorer framkallar de fysiska och psykiska påfrestningarna hos oss individer 

(NE, 2010). Inom begreppet stressorer finns det olika nivåer som kan variera från 

vardagsproblematik till livskriser. Vardagsproblematik kan innebära problematik med 

kollegiet på skolan eller trafikstockning. Medan livskriser innebär att mista någon anhörig 

eller en katastrofhändelse. Dessa stressorer kan ha negativa följder för det psykiska och 

fysiska välbefinnandet (Passer et al., 2009). För att relatera till skolans värld och elever 
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kan ett exempel vara en elev som känner oro när han eller hon måste framföra något för 

klassen och en stor grupp (Weinberg & Gould, 2006). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

KASAM. Står för känsla av sammanhang och är Aaron Antonovskys teori om hälsa som 

innebär individens position mellan de två polerna hälsa och ohälsa och fokuserar på 

rörelsen mot den friska polen. Begreppet kommer från början från en kognitiv uppfattning 

som ser på världen som en förutsägbar och förståelig form av struktur. Inom KASAM 

finns 3 centrala grundläggande begrepp och dessa är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär i vilken grad en individ upplever en inre och yttre 

stimulans som är konkret rent förståndsmässigt. Exempel på det är information som är 

ordnad, fortlöpande, strukturerad och tydlig. Individer som har en hög känsla av 

begriplighet förutser att den stimuli som den möter är av förutsägbar karaktär. 

Hanterbarhet beskrivs på så vis att individer upplever att det finns resurser till deras 

förfogande. Där individen kan med dessa resurser hantera de krav som ställs på individen 

utifrån de stimuli som individer utsätts för. Resurserna som finns till förfogande är sådan 

resurser som kontrolleras av en själv eller av andra som ha en kompetens till att göra det. 

Individer som har en hög känsla av hanterbarhet och känner sig inte som offer på grund av 

omständigheter som kan uppstå eller anser att livet är orättvist. Det sista begreppet 

meningsfullhet är de begrepp som innefattar motivation hos individer. Den individ som har 

en hög känsla av meningsfullhet ser livet som något viktigt för dem, som engagerade dem 

och anser att livet är känslomässigt viktigt.   

En individ som har ett stort självförtroende och en stabil identitet har en stark KASAM 

och den som har ett svagt självförtroende och en instabil identitet har en svag KASAM. 

Inom begreppet KASAM finns begreppen salugenetiskt och patogenetiskt där 

salugenetiskt innebär ett intresse för alla faktorer som gör att rörelsen mot den friska polen 

ökar och leder till en god hälsa. Utifrån detta perspektiv så är inte alla stressorer som en 

individ upplever negativa utan det kan vara så att en chockstressor kan vara av den 

karaktär att den är hälsofrämjande. Det patogenetiska perspektivet fokuserar på sådana 

faktorer som framkallar sjukdom hos individer och stort fokus på sjukdomarna och hur 

individen kan bli frisk från sjukdomen. Utifrån det patogenetiska perspektivet ses 
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stressorer som något negativt som påverkar individer att vi blir sjuka exempelvis 

(Antonovsky, 2005). 

 

Stressmodell. Mc Grath I Weinberg och Gould (2006) nämner i sin teori om stress vilket 

omfattar hur individer kan reagera på stress i allmänhet och en del situationer som vi  

utsätts för. Första steget i modellen innefattar omgivningens krav som ställs på oss 

individer. Ett exempel kan vara på idrotten hur eleverna psykologiskt pressas av lärare att 

stå framför sina klasskamrater och redovisa en skoluppgift. Ett exempel är en elev som ska 

förklara volleybollregler som han/hon precis lärt sig inför sina klasskamrater ska han 

redogöra för dem. Det kan även vara föräldrar som har stora krav på sina barn inom 

idrotten de utövar att de ska vinna (Weinberg & Gould, 2006). Nästa steg handlar om 

uppfattningsförmågan av omgivningens krav och beror helt på hur individen uppfattar en 

situation. Ett exempel som vi nämner i nivå 1 är att eleven ska presentera 

volleybollkunskaper för sina klasskamrater. En elev njuter av att få uppmärksamhet medan 

en annan känner sig hotad i situationen. Där finner eleven en obalans mellan kraven som 

ställs på honom eller henne och ångesten. Höga krav gör att eleven får ångest och detta 

sker ofta hos ängsliga elever (Weinberg & Gould, 2006).  

Nästa del i stressmodellen handlar om hur kroppen reagerar i stressande situationer. 

Eleven kan reagera både fysiskt och psykiskt på situationer där en obalans finns kring 

kraven som vi nämner i de andra nivåerna och elevens insatsförmåga. Insatsen eleven gör 

när han eller hon ska förklara volleybollkunskaper för gruppen gör att eleven får ångest 

fysiskt och psykiskt. Eftersom eleven anser att han eller hon inte klarar av situationen och 

kraven som ställs under lektionstid drabbas eleven av ångest. Den sista nivån handlar om 

vilka konsekvenser beteendet kan ha hos eleverna och hur det kan förändras. Här påvisas 

det verkliga beteendet hos eleven under en stressad situation. Om en elev uppfattar en 

obalans mellan sin prestationsförmåga och kraven som ställs leder detta till en ökad ångest 

vilket inte mynnar ut i någon förbättring. I så fall sker det en ökning av styrkan på 

ångesten och sker en ökning av ansträngningen och därmed förbättras 

prestationsförmågan. Sista delen av denna nivå leds eleven tillbaka till den första nivån. 

Eleven blir alltför hotad och presterar dåligt framför klassen genom att det mynnar ut i att 

de andra eleverna börja skratta. Utvärderingen av hur eleven presterade på lektionen blir 
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socialt negativ istället för positivt. Ytterligare krav på eleven i stressmodellens nivå 1 leder 

till en ond cirkel i stressprocessen (Weinberg & Gould, 2006). 

Vi lyfter dessa begrepp för att underlätta läsningen och för att läsaren ska få en god 

förförståelse inför vidare läsning. 

 

LITTERATURGENOMGÅNG 

Under det här avsnittet kommer delar av begreppet hälsa redovisas. Vi redogör för 

begreppet stress, vad innebär stress och hur ser stressen ut i skolan och vad hälsofrämjande 

arbete inom skolan innebär. Alla dessa delar förklaras utifrån olika  författare och forskare 

som har fördjupat sig i ämnet. 

 

Hälsofrämjande arbete i skolan. 

Nilsson (2003) nämner att de första projektet om hälsofrämjande skola startades på mitten 

1990- talet genom att det skedde diskussioner och det hölls i informationsmöten på skolor. 

Efter detta bestämde sig personalen på sex skolor att starta upp ett hälsofrämjande projekt 

för att utveckla sina skolors verksamhet utifrån en hälsofrämjande skola. I ett 

hälsofrämjande arbete bör teman användas i undervisningen och i övrig verksamhet som  

innefattar elevinflytande, respekt, självkänsla, trygghet, empati och samverkan för att 

skolan ska få en rik syn på hälsoarbete. I och med detta leder hälsoarbetet till något oklart 

och inbegriper allt inom skolverksamheten så som de vuxna resurserna på skolan. Lärarna 

på dessa skolor beskriver begrepp som de använt när de planerat aktiviteter som de anser 

har att göra med elevernas hälsa dessa begrepp var självförtroende, mobbing, att samtala 

kring kärlek, krig eller det vardagliga arbetet och varför alla ska går i skolan (Nilsson, 

2003).  

Utifrån Rydqvist och Winroth (2004) ska det hälsofrämjande arbete i skolans vardag 

utveckla en miljö som är stödjande och främjar fysisk och psykosocial miljö för hälsa och 

lärande. Detta arbete ska fokus utgå ifrån skolans villkor och förutsättningar och en lokal 

handlingsplan för skolans hälsoarbete bör finna och lärare, elever och föräldrar ska vara 

involverade. För att skolor ska kunna genomföra detta arbete bör skolan ha frågor som 

stöttas upp från ett centralt håll genom policy, styrdokument och en central handlingsplan 

med stödprocesser för det lokala hälsoarbetet. Vidare för att det hälsofrämjande arbetet ska 
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fungera så bör en samordning av hälsoarbetet på skolor från centralt håll finnas med vilket 

innebär att det finns resurser i form av experter och ekonomi. Lärare ska få möjligheter att 

gå utbildningar i hälsofrågor för att kunna driva ett hälsofrämjande arbete på sin skola. 

Vilket leder till att elever får en ökad kunskap om faktorer som påverkar vår hälsa. I och 

med detta sker en ökad möjlighet att få en ökad kontroll över vad som påverkar hälsan och 

får en möjlighet att påverka och förbättra hälsoläget (Rydqvist & Winroth, 2004). 

År 1995 (som sedan redigerades 1998) ställde regeringen krav på att det skulle ske 

en utarbetning av nationella mål för hälsoutvecklingen. Dessa mål skulle då vara 

vägledande för de olika insatser i samhället som arbetar för att exempelvis främja hälsan, 

förebygga ohälsa och minska hälsorisker. En del av denna utredning handlar om barn och 

ungdomar och där de nämner vikten av att arbeta med folkhälsostrategier. Det är till stor 

vikt att det ges till barnen redan under de första levnadsåren då det har påverkan på den 

fysiska och psykiska hälsan på individens levnadslängd i ett längre perspektiv. Inom 

skolvärlden har flera skolbarns psykiska problem ökat på grund av påfrestningar från 

hemmet exempelvis arbetslöshet. I detta hälsoarbete spelar skolan en stor roll då den har 

särskilda möjligheter till att påverka en god och mer jämlik hälsa (SOU 1994:43).  

Dock är det brist i hälsoundervisningen på många skolor där det är en liten del av 

skolans vardag och det är bara ett fåtal vuxna som är involverade i arbetet. Det kan vara så 

att delar av skolans verksamhet och miljö motverkar hälsoarbetets mål, eleverna kan även 

känna att pedagogiken kring det berörda ämnet är något de inte kan påverka eller upplevas 

som meningsfullt. Det kan också vara att den fysiska miljön som råder på skolan där maten 

inte är näringsrik, där eleverna upplever stress och mobbing och konflikter vilket då 

motverkar hälsan istället för att utveckla hälsan. Men de finns skolor som har en uttalad 

tanke att förbättra dessa ovanstående delar och verka för en god hälsa. De skolor går under 

namnet hälsofrämjande skola och i Sverige finns det många olika sätt som skolor arbetar 

med att lyfta upp hälsofrågorna i skolans vardag och i undervisningen. Dessa delar och 

skolans stora möjliga betydelse utifrån ett folkhälsoperspektiv är utifrån SOU 1998:43 det 

största skälet till att lyfta fram skolan som en arena för folkhälsoarbete och ser som stor 

vikt att utveckla idén med hälsofrämjande skola (SOU 1998:43). De hälsoprojekten som 

har startats på de skolor som Nilsson, (2003) studerat i sin avhandling har elevernas 

inflytande och idéer haft en stor del i det hälsofrämjande projektets uppstartade då rektorns 
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starka intresse för ett aktivt elevråd och varit en stödperson för elevrådet. Där diskuterade 

de hälsofrämjande skola och det har diskuterat praktiska frågor så som toaletter, maten på 

skolan och tillgängligheten av skolsköterska som delar av hälsoarbetet (Nilsson, 2003). 

Utgångspunkten för detta hälsoarbete ute på skolorna bör vara att eleverna, lärarna, 

föräldrarna och andra resurspersoner sätter upp riktlinjer för arbetet och var prioriteringen 

ska vara. Viktiga delar att ha i åtanke vid framställande av riktlinjerna är att 

arbetsformerna ska öka elevernas självkänsla och inflytande som i sin tur främjar en god 

kamratskap på skolan. Viktigt är också att utveckla en föräldramedverkan och inflytande 

från föräldrarna. Den psykosociala och fysiska arbetsmiljön i skolan är givetvis en 

grundläggande del i det hälsofrämjande arbetet. Andra faktorer som är av vikt är att 

utgångspunkten i det hälsofrämjande arbetet ska utgå från elevernas intresse och frågor. 

För att utveckla god hälsoundervisning i skolan är att ha bra skolluncher och idrott och lek 

som främjar glädje och gemenskap. I detta hälsofrämjande arbete har givetvis 

skolhälsovården och elevvården viktiga i arbetet (SOU 1998:43). 

För att en skola ska kunna arbete hälsofrämjande krävs det mål både på nationell och lokal 

nivå. På nationell nivå menas då exempelvis läroplaner, kursplaner där de anges 

övergripande mål för hälsofrämjande arbete i skolan. På lokal nivå är det kommunens 

ansvar att det i den lokala skolplanen finns en grund för att skolorna ska kunna arbeta 

hälsofrämjande, vidare måste också enskilda skolor lägga in i sin verksamhetsplan grunder 

för ett hälsofrämjande arbetssätt. Utifrån SOU 1998:43 är uppfattningen att ett barn som 

inte mår bra lär inte heller bra, där av är hälsofrämjande skola ett bra sätt att uppnå skolans 

kunskapsmål.  

I och med att vår studie utgår ifrån två skolor i Hallands län så har vi tittat på ett material 

som en kommun i Halland framställt utifrån sitt medvetna hälsofrämjande arbete på deras 

skolor. Där de har valt att deras arbete utgår ifrån att barnen i förskolan och skolan är 

framtiden och det är då av vikt att barnen får en bra start på livet. I och med att förskolan 

och skolan träffar alla barnen i kommunen så valde politikerna i kommunen att satsa på ett 

hälsofrämjande arbete i denna verksamhet. Personalen som varit delaktiga i detta arbete 

säger själva att arbeta utifrån modellen en hälsofrämjande skola har varit positivt och både 

de själva och barnen rör mer på sig men även ett medvetet tänk kring va de stoppar i sig 

för mat och de har utvecklade verktyg för att klara upp konflikter som kan uppstå. Även 
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eleverna och föräldrarna fick en ökad ork och en ökad delaktighet i arbetet utifrån vad 

personalen upplevde. Personalen har även upplevt svårigheter i arbetet och det har handlat 

om tidsbristen, lokaler och ekonomi, men det vägs upp med att det har varit ett stort 

engagemang från politiker och rektorer som satt upp riktlinjer för skolorna att arbeta 

utefter men att varje skola fick friheter inom dessa ramar (Folkhälsoenheten i Laholm, 

2007).  

För att förankra detta hos föräldrarna och eleverna så började de med arbetet redan första 

dagen på terminen genom att belysa för dem att nu händer något nytt på skolan genom 

aktiviteter och sedan involvera föräldrarna genom föräldramöten. De har utgått ifrån att 

alla bär ett ansvar vilket då också gäller skolledningen som lägger den röda tråden för att 

verksamheten ska kunna fungera utifrån en hälsofrämjande skola. Personalen fick chans 

och valde att fortbilda sig både på studiedagar och genom fortbildningskurser som sedan 

dokumenterades med resten av det hälsofrämjande arbetet för att kunna göra en 

utvärdering senare (Folkhälsoenheten i Laholm 2007). 

Nedan följer redogörelse för positiv och negativ stress hos individen.  

 

Vad är stress 

Stress kan yttra sig och upplevas på olika vis och beroende på hur individen klarar av de 

kraven som ställs på dem (Rydqvist & Winroth, 2004). Positiv stress är när det finns en 

balans mellan de krav som ställs och den egna förmågan att hantera kraven. Stress kan då 

vara något som upplevs som positivt om kraven som ställs ges möjligheten att  ha kontroll 

över situationen och det arbete som ska genomföras. Den stress som yttrar sig på detta sätt 

kan öka glädjen att arbeta och individen får ett känslomässigt stöd, vilket innebär att 

glädjen hjälper till att minska stressen. I sin tur leder det till att risken för stressen 

utmynnar i negativ stress minskar. Positiv stress kan leda till att en känsla som ger 

idrottaren en positiv stressreaktion. Ett exempel på detta kan vara när utmaningen är tuff 

och känslan att klara utmaningen upplevs (Rydqvist & Winroth, 2004).  Negativ stress är 

när kraven blir för höga individen klarar inte av att hantera kraven (Ellneby, 1999). 

Negativ stress i idrottssammanhang kan vara en stressreaktion som känns som hjälplöshet, 

att alltid komma sist och ligga efter och inte hålla rätt tempo och hur mycket individen än 

kämpar sker ingen förbättring (Rydqvist & Winroth, 2004).  
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Tidigare forskning har visat att negativ stress är den så kallade långvariga stressen som 

påverkar immunförsvaret negativt. Denna stress måste åtgärdas och känslorna obehag och 

maktlöshet som uppkommer vid detta påverkar individens immunförsvaret. (1177 råd på 

webb och telefon, 2010).  

 

Barn, hälsa och stress 

Varje barn har rätt till en god hälsa, ett gott liv och rätt till utveckling. Barnet ska få 

möjlighet att utvecklas i egen takt utifrån barnets förutsättningar (Barnombudsmannen, 

2007). Enligt Barnombudsmannen (2007) ska alla barn ha rätten att uppnå en god hälsa 

och livsstil. God hälsa hos barn har många aspekter så som stimulans, trygghet, kost, 

utveckling, motion och sömn. Lena Nilsson (2003) nämner i sin avhandling att Sveriges 

barn har den bästa hälsan i världen och många barn anser sig själva vara helt friska eller 

nästan friska. Dock innebär det inte att de inte har några sjukdomar. De kan drabbas av 

vardagssjuklighet. Det som är svårare att säga någonting om är den psykiska hälsan där det 

talas om oro och ängslan. Nilsson (2003) tar upp skolverkets rapport ”Läget i 

grundskolan” (1999) där det tonar ner ovanstående och påvisar att de flesta eleverna i 

grundskolan årskurs 1-9 trivs i skolan och mår bra. 

Medan Währborg (2009) nämner att barnens hälsa har förändrats och i några avseenden 

har hälsa faktiskt förbättrats vilket är positivt. Han anser dock att det finns delar som inte 

har förbättrats och tar upp den psykiska ohälsan hos barnen. Ökningen är så stor att 

ohälsan idag ligger på en oerhört hög nivå hos barnen (Währborg, 2009). Å ena sidan är 

stress ett omtalat begrepp inom den psykiska ohälsan som finns hos barn. Forskaren Hans 

Seyle i Ellneby (1999) anser att stress kommer från föräldrar och andra vuxna i barnens 

närvaro, där det handlar om de vuxnas förhållningssätt till olika situationer. Å andra sidan, 

känner barn inte stressen varje dag (Ellneby,1999). En undersökning som gjorts på barn 

10-17 år visar att 40 % av barnen känner sig stressade minst en gång i veckan. I 

undersökningen visas det tydligt att flickor i åldern 16-17 känner sig stressade mest och 

flera gånger i veckan. Studien visar tydligt att stressen inte upplevs på grundskolan och de 

lägre åldrarna utan kommer först in på gymnasiet. Majoriteten av de som känner av stress 

är barn till ensamstående föräldrar där ekonomin oroar men även barn till 

tjänstemannahushåll och högutbildade föräldrar är drabbade (Barnombudsmannen, 2007). 
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Det beror också även på de orimligt höga kraven föräldrar och övriga vuxna ställer på 

barnen vad gäller prestationsförmåga och anpassningsförmåga. Vuxna i barnens närvaro 

ska ge lagom mängd utmaning för barnen så att det blir positivt när barnen anser att de 

klarar av det som ska göras. Om utmaningarna och förväntningarna blir för stora så att 

barnen själva känner att de inte kommer klara att leva upp till utmaningarna och 

förväntningarna leder det oftast till stress hos barnen (Ellneby, 1999).   

Men det är svårt att veta om just barnens stress har ökat från förr då undersökningar inte 

sett barnen ur ett perspektiv som skulle innehålla stress.  (Ellneby, 1999). Det är av vikt att 

se till varje individs vardag som en bidragande orsak till stress och allt handlar om att tolka 

en situation som gör att varje enskild individ skapar sin stress (Ellneby1999). 

Barnombudsmannen (2004) har gjort en undersökning om hur barn ser på stress och vad 

som gör dem stressade. De barn som har deltagit i undersökningen var mellan 9 och 16 år. 

I undersökningen beskrivs stressen hos barnen, att de skyndar sig och hinner inte med allt 

som det är tänkt att de ska göra. I sin tur leder det till att de inte kan vila ut då de tänker på 

det som ska göras hela tiden. Barnen tycker det är svårt att hinna med när de måste skynda 

sig och de har ont om tid och måste planera sin vardag (Barnombudsmannen, 2004). 

Barnen själva upplever att det är i stressade situationer och känner sig oroliga, 

deprimerade, arga, upphetsade, irriterade eller nervösa. Det som barnen också kan uppleva 

som stress är den höga ljudvolymen, stora barngrupper och många vuxna att samspela 

med. Men detta behöver inte gälla alla barn, då barn är olika. Vissa saker som stressar och 

påverkar ett barn behöver inte skapa stress hos ett annat barn (Ellneby, 1999).  

Barnen är redan som de är små konstruerade på ett vis att de tål olika mycket stress och är 

olika utrustade med egenskaper för att kunna motverka stress. Det sägs att de barn som kan 

visa, uttrycka och känna sina känslor lättare kan stå emot stress. Det finns vissa stadier i 

barnens liv då de lättare kan känna av stress och det är när de går igenom trotsåldern och 

puberteten (Ellneby, 1999).  Barnen kan vara och känna sig stressade även om vuxna i 

deras omgivning inte förstår. Därför är det viktigt att ta barnens stress på allvar (Ellneby 

1999).  

I nästa del redogörs för stressen i skolan. Som vi nämner ovan utifrån litteratur så 

är det föräldrar och lärare som ställer kraven hos barnen och skapar stressen. Eleverna i 
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skolan kan känna av stress på grund av att föräldrar och lärare ställer för höga krav, krav 

de känner att de inte klarar av.   

 

Stress i skolan 

Hälsans olika begrepp är fysisk aktivitet, psykisk välmående, sociala relationer och 

existentiella faktorer (Rydqvist & Winroth, 2004). Utifrån Lpo 94 ska skolan arbeta för att 

varje elev ska få möjlighet att skapa en god livsstil (Skolverket, 2006). Hur skolor kan 

arbeta med ovanstående begrepp att skapa en god livsstil finns i en avhandling av Lena 

Nilsson (2003). På många skolor idag har projekt om hälsofrämjande skola startats vilket 

leder till att eleverna får en helhetssyn på hälsobegreppet. Fokuseringen har förflyttats från 

att förebygga sjukdomar och psykisk ohälsa mot att främja hälsa hos eleverna (Nilsson, 

2003). Där utgångspunkten är att utgå ifrån det salutogena perspektivet som ingår i Aron 

Antonovskys teori om Känsla av sammanhang som innebär just att utgångspunkten är  att 

främja skapandet av god hälsa (Antonovsky, 2005). Det arbete som börjat växa fram på 

skolor stämmer överens med vad som står i läroplanen ”Skolan ska ansvara för att varje 

elev har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt att har 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan.” ( Skolverket 1994, s. 10). För en 

hälsofrämjande arbetsplats i skolan spelar miljö, ljus, möbler, skolgård, matsal samt 

relationer mellan lärare och elev och eleverna emellan in. För att kunna sträva emot en 

hälsofrämjande skola bör ovanstående delar väljas med omtanke (Nilsson, 2003). En 

hälsofrämjande skola bör samarbeta gentemot samhället eftersom skolan är en del av detta 

(Lander, 2001).  

Utmärkande för psykiskt välmående är att må bra och ha en positiv grundinställning samt 

att fungera i relationer med andra. Elever ska ha energi och ork till att genomföra vardagen 

och framför allt att se möjligheter och inte hinder. ( Rydqvist & Winroth 2004). Det finns 

också en skillnad i hur elever och vuxna definierar ordet stress. Eleverna beskriver det ofta 

som något som har att göra med tidsbrist. Vuxna har många beskrivningar och anser att 

flera saker spelar in, inte bara tidsbrist, exempelvis för mycket att göra (Währborg, 2009). 

Exempel på detta kan vara en elev som känner att han/hon aldrig hinner i tid till 

lektionerna. Då kan stressen upplevas olika beroende på om han/hon lägger skulden på sig 

själv genom att ”jag är värdelös, för att jag aldrig hinner i tid” Eller om han/hon tänker på 
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de yttre faktorerna att det faktiskt är att ”läraren som släpper mig sent”och ”jag har svårt 

att hinna komma i tid till lektionen”(Rydqvist & Winroth, 2004). 

Skolan är en stressande faktor, anser eleverna utifrån Barnombudsmannen (2004). 

Eleverna upplever att kraven som skolan ställer på dem är höga och skolarbeten ska 

lämnas in. Dessutom upplever de att det är mycket läxor och prov. Denna stress som 

upplevs i skolan känner en del av eleverna aldrig av, medan andra känner sig stressade i 

skolan varje dag. Det finns olika uppfattningar hos eleverna och alla känner sig inte 

stressade men en del av de eleverna känner sig stressade i skolan är det från någon gång i 

månaden till varje dag. Att de yngre eleverna i undersökningen anger att de inte får någon 

ro i klassrummet och det kan vara en orsak till att de känner sig stressade 

(Barnombudsmannen, 2004). Tre fjärdedelar av antalet barn som var med i 

undersökningen hade idéer om hur stressen kan minska i skolan. Exempel barnen hade var 

mindre läxor och prov, lägre krav från lärare, bättre planering av lärare, färre stora projekt, 

tystare i skolan och att skolan börjar senare. Eleverna själva har även förslag på hur de 

själva kan minska stressen, till exempel genom att inte ställa för höga krav på sig själva 

och ta det lite lugnare med skolarbetet (Barnombudsmannen, 2004).  

En pilotstudie har gjorts på 10 000 elever som gick i årskurserna 6-9. De fick besvara 

frågor om symtom på stress så som magont, ledsen, huvudvärk och dålig aptit och hur de 

upplever psykosomatiska besvär. I studien påvisades att de yngre eleverna i skolan hade 

mindre psykosomatiska besvär, men av studien visades också att besvären redan fanns i de 

yngre åldrarna i årskurs 6. Eftersom det är en pilotstudie ger det inte en helt representativ 

bild av problemet men den kan ge indikationer om hur eleverna mår i skolan. Utöver det 

anser eleverna att skolan i sig är stressande med betyg, prov och arbeten som ska lämnas 

in. Att göra sina föräldrar besvikna såg eleverna som den största rädslan (Socialstyrelsen, 

2005).  

Å ena sidan, om vi ser till skolans värld, kan lärare utsätta elever för den långvariga 

stressen. Ett exempel på detta är Mc Gath stressmodell i Weinberg och Goulds (2006). Å 

andra sidan genom en vetenskaplig artikel där elever i skolan själva berättat att kraven som 

lärare och föräldrar ställer på dem är de största orosmomenten. Utifrån detta påvisas det 

tydligt att elever upplever att lärare stressar dem och eleverna själva känner att kraven som 

ställs skapar stress hos dem. (Witkin, 1999). En varningssignal för stress är när det sker ett 
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ändrat beteende hos människor, till exempel en elev som annars visat att den mått bra 

ändrar beteende till att vara retlig, aggressiv och en passiv person (Ellneby, 1999).   

Miljön i skolan kan göra att eleverna känner sig stressade varje dag som de befinner sig 

där. Undersökningen har gjorts på Internet och alla elever fick möjligheten att delta i den, 

oavsett om de hade Internet eller ej. Frågor som ställdes till eleverna var vad de är oroliga 

för, så som mardrömmar och kommunikation med föräldrarna och deras syn på stress och 

olika sorters stressmoment. Undersökningen blev dock ingen chock för föräldrarna och 

lärarna då resultatet visade att majoriteten av eleverna såg skolan som den största oron 

(Witkin, 1999). 

 

Sammanfattning 

Ovan i vår litteraturgenomgång beskriver vi hur eleverna anser att skolan är den mest 

stressframkallande faktorn i deras liv. Kraven som ställs är inte bara skolans krav utan 

även de krav som föräldrar och lärare ställer (Witkin, 1999). Vilket beror på att vuxna och 

barn ser begreppet stress på olika sätt, för barn är stress att inte hinna med det som ska 

göras. Medan vuxna ser stress i ett större perspektiv och bland annat som att de har mycket 

att göra på kort tid (Rydqvist & Winroth 2004). Genom litteraturen som nämns ovan 

beskrivs tydligt hur forskning, litteratur och undersökningar visar att många av eleverna i 

grundskolan utifrån hälsofrämjande perspektiv mår bra. Dock kan visa elever ändå uppleva 

stressen i skolan.  

Utifrån detta har vi har valt att undersöka hur skolor som inte har en hälsofrämjande skola 

som inriktning arbetar och vi utgår ifrån lärarnas och rektorers perspektiv. Hur de lyfter 

fram det hälsofrämjande arbetet på skolorna och hur de arbetar praktiskt med hälsoarbetet 

på  skolan. Vi vill valde även att undersöka hur skolorna går tillväga för att se alla 

elevernas behov på skolorna. Samt om de upplever skolan som en negativ faktor utifrån 

lärarnas och rektorernas synvinkel och vilken delaktighet föräldrarna har på skolan. 

Undersökningen skett på en privat Montessoriskola och en kommunal skola i södra 

Sverige. I nästa avsnitt redogör vi för hur vi gått tillväga och vi presenterar vår 

undersökning.  
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METOD 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva den metod vi har valt för vår undersökning och 

hur empirin samlades in. Avslutningsvis kommer vår valda metod analyseras kritiskt. 

 

Val av metod 

Vårt syfte med studien var att studera rektorers och lärares syn på hälsofrämjande arbete i 

skolverksamheten. Vårt val blev att ute på skolorna intervjua två lärare och två rektorer för 

att kunna få svar på våra frågor. Vi valde en kvalitativ undersökning för att få förståelse 

för hur de arbetar praktiskt ute på skolorna ur ett hälsofrämjande perspektiv. Vi anser att 

en kvalitativ undersökning är den mest adekvata i ett sådant sammanhang (Trost 1997). Vi 

anser att en kvalitativ studie i form av intervjue ökar möjligheten för oss att ställa 

följdfrågor för att få mer innehållsrika svar och för att få möjligheten till djupa och 

detaljrika svar. Vi använde oss av låg standardisering eftersom vi använde ett språk som 

passar dem vi intervjuade och ställde frågorna utifrån den ordningen som passade i 

intervjun. Vi kunde ändra ordningsföljden på frågorna utefter intervjuarens svar. Vi höll 

oss också till en hög strukturering eftersom våra intervjuer kretsade kring ett bestämt ämne 

som vi ville fråga kring under våra intervjuer (Trost, 1997). Våra intervjuer gick till som 

ett samtal med den som blev intervjuad. Både den som blev intervjuad och vi som 

intervjuade kände oss bekväma. Vi ville nämligen inte att intervjuerna skulle vara som ett 

förhör hur de jobbar på skolan med hälsofrågor och elevers stress, vilket gör att vi förhåller 

låg standardisering som vi nämner om ovan. Dock förhåller vi oss samtidigt till hög 

strukturering eftersom vi vill få svar på vårt syfte och håller oss därför till ämnet (Trost, 

1997).   

 

Intervju 

Intervjuformen som vi valde var faktaintervjuer eftersom kvalitativa intervjuer inte 

innebart innebär att den person som blir intervjuads aspekter och tankar kommer fram 

under intervjun. Då den faktiska informationen hur det verkligen ser ut kan vara av vikt att 

få fram i vissa intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna till våra intervjuer 

framställde vi utifrån Kvale och Brinkmann (2009). De menar att frågorna ska ställas på 

rätt sätt för att ge ett svar på frågorna och beroende på forskningsfråga respektive 
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intervjufråga får ”vad-”, ”varför-” och ”hur-” frågor olika roll i intervjun. Vid planering av 

intervjun bör frågorna ”vad-” och ”varför-” ställas och besvaras innan ”hur-” frågor. 

Intervjuaren ska förhålla sig till frågor som, vad som ska frågas, varför det frågas och hur 

frågan ska ställas. Vi utgick ifrån ovanstående för att våra intervjuer skulle kunna bli korta 

men med rika på information. Väljer vi som intervjuare att ställa ”varför” frågor bör dessa 

komma i slutet av intervjun då det annars kan liknas ett läxförhör. (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

Vi som intervjuar ska också försöka sätta oss in och förstå hur personen som blir 

intervjuad tänker och de känslor som kan uppstå (Trost 1997). Alltså strävade vi under 

varje intervju efter att den som blir intervjuad skulle bli uppmuntrad av oss genom att vi 

var aktiva lyssnare genom nickningar, ett ”mm” eller en kort paus (Kvale & Brinkmann 

2009).Vi gjorde intervjuerna tillsammans för att få ut en så stor informationsmängd och 

förståelse som möjligt. En nackdel kan vara om de två som ska intervjua har svårt att 

samspela detta anser vi att vi inte har. Något som även Trost (1997) nämner i sin bok om 

samspel under intervjun.  

 

Intervjuguide 

Den intervjuguide som vi använde oss av till våra intervjuer var konstruerad utefter våra 

forskningsfrågor som sedan formulerades om till förståeliga och lättspråkliga frågor. De 

som blev intervjuade skulle kunna ge spontana och rika beskrivningar på våra frågor som 

vi hade valt att ställa (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vi började vår intervju med så kallade inledande frågor där vi frågade om en konkret 

situation för att inte ställa en känslig fråga till att börja med. Under intervjun använde vi 

oss av direkta frågor för att presentera ämnet och den inriktning vi ville prata kring. Sedan 

utgick vi ifrån svaren för att föra intervjun vidare, vilket innebär att vi som intervjuar 

använder oss av sonderande frågor. Vi söker alltså ett svar utan att påvisa vad vi söker med 

frågan. Vi som intervjuade var givetvis styrande i intervjun. Vi valde när det var lämpligt 

att byta fråga och använde oss då av våra strukturerade frågor. Vi ville ha en strukturerad 

intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden innehåller frågor kring hur de arbetar 

på den aktuella skolan för att eleverna ska må bra och trivas på skolan, hur de som lärare 

arbetar med lärmiljön på skolan. Men också hur de på skolan arbetar med skolarbete och 
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läxor och vad läraren anser om uppnåendemålen i den nuvarande läroplanen, Lpo 94. 

Dessa frågor valde vi att ställa bland annat utifrån vår litteraturgenomgång där exempelvis 

Barnombudsmannen (2007) tar upp att alla barn har rätt till en god hälsa och till att må bra 

och att kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Även Nilsson (2003) nämner att 

barnen i Sverige mår bra och har inga allvarliga hot har mot sin hälsa. Vi ser det som 

intressant att fråga hur skolorna arbetar för att förebygga ohälsa hos eleverna. Vi valde 

också fråga om läroplanen och om dess kunskapsmål, eftersom läroplanen tar upp att 

skolorna ska arbeta med ett hälsoarbete ute på skolorna (Skolverket, 2011). Lika så valde 

vi att fråga om miljön på skolan utifrån det Witkin (1999) nämner att eleverna i skolan ser 

miljön som en stressande faktor för dem. Vi anser att det är av vikt att se hur lärmiljön och 

arbetsklimatet ser ut på skolorna.  

Vi valde också att ställa frågor om kraven som eleverna har på sig i skolan.Vi förstår 

genom Witkin (1999) att många elever i skolan ser kraven i skolan som en stor 

ångestframkallande faktor i deras liv. Föräldrar kan även ha en stor roll i att eleverna 

känner stora krav på sig och sitt skolarbete (Witkin, 1999). Även Seyle, i Ellneby (1999), 

anser att stressen som finns hos barn kommer från vuxna i barnens närvaro. Det handlar 

om den vuxnas förhållningssätt till olika situationer (Ellneby, 1999).   

Även om vi genom litteratur som Nilsson (2003) uppfattar att majoriteten av våra barn mår 

bra valde vi att undersöka hur skolorna arbetar för att eleverna ska må så bra som möjligt 

och trivas på skolan och om eller hur det förebyggande arbetet ser ut. Detta förebyggande 

arbete är av stor vikt för barnen då de ska leva länge. Om fysiska eller psykiska besvär 

skulle uppkomma så gör de det senare i livet. I och med att eleverna spenderar en stor del 

av sina dagar i skolan så en det är bra resurs för samhället att bedriva ett hälsoarbete för 

eleverna där (SOU 1998; 43).  

Vi tar även upp frågor om hälsoarbetet på skolan och vad lärarna och rektorerna tror om 

skolans förutsättningar för och vilja att verka hälsofrämjande. Vidare frågade vi om 

rektorn och läraren har några egna tankar om hur de skulle vilja bedriva ett hälsofrämjande 

arbete, samt om vilka roller lärare, rektorer, elever och föräldrar ska ha. Det nämns i SOU 

1998; 43 att föräldrar ska ha en roll och ett inflytande i arbete för att kunna skapa ett 

hälsofrämjande arbete på skolan. Likaså nämner Rydqvist och Winroth (1994) att de 

nämnda delarna är några av vad en hälsofrämjande skola innehålla. Vi ställer också frågor 
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om hälsa för att se om den aktuella skolan arbetar medvetet för att främja hälsa hos 

eleverna redan i de yngre åldrarna. Detta kan ha en påverkan på hur deras livslånga hälsa 

kommer att utvecklas SOU 1998; 43 nämner att det är av vikt att främja den fysiska och 

psykiska hälsa redan i de yngre åldrarna, sett till ett längre levnadsperspektiv.  

 

Urval 

Vår undersökning bygger på ett urval där vi valt två skolor en privat Montessoriskola och 

en kommunal skola. Vårt val av deltagande skolor till vår undersökning blev till viss del 

ett så kallat bekvämlighetsurval (Patel & Davidson, 2003). Vi ansåg att vi hade bra kontakt 

med den privata Montessoriskolan sedan tidigare och därför bestämde vi oss för att 

genomföra delar av studien där. Skolan är som vi nämnt tidigare en friskola och rektor och 

lärare var väldigt samarbetsvilliga. Det gjorde att vi just valde denna skola.  Av samma 

anledning valde vi att intervjua en rektor och en lärare på en kommunal skola då även de 

var samarbetsvilliga. Vi utgår från ett strategiskt urval som innebär att vi väljer vilka 

skolor, rektorer och lärare som vi vill intervjua som utgör vårt val är utifrån Eljertsson, 

(2005). Detta begränsade urval gjordes på grund av att vi ville ha ett hanterbart material att 

arbeta med efter intervjuerna. Vi ansåg genom detta urval att vi skulle kunna nå vårt syfte 

och att urvalet hjälpte oss att få svar på vår frågeställning. Detta begränsade antalet 

intervjuer och det material vi fått fram tror vi ledde fram till en hanterbar mängd material 

att arbeta vidare med.  

Anledningen till att vi valde en Montessoriskola och en kommunal skola var att 

pedagogikens upplägg ser annorlunda ut. Vi vill därför studera om lärare och rektorer 

arbetar hälsofrämjande och se skillnaden om  krav hos eleverna ser olika ut på de olika 

skolorna och stressen märker lärarna av den hos eleverna. Montessoripedagogiken går ut 

på att eleverna ska bli självständiga individer med hjälp av läraren som handledare. 

Lärarens roll är att se till att eleverna får sin utbildning och att den svenska läroplanen 

följs. Eleverna väljer själva vad de vill arbeta med och gör sina egna planeringar, arbetar 

enskilt eller i grupp. Det är inte enskilda arbetspass utan hela dagen kan de arbeta med 

samma ämne om de så vill (Svenska Montessoriförbundet 2011).  
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Etiskt förhållningssätt 

Rektorerna och lärarna som deltog i studien fick ett e-brev med information om de etiska 

förhållningssätten informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet som 

studien förehåller sig till (Vetenskapsrådet, 2006). Informationskravet innebär att de 

deltagande fick reda på syftet med vår studie och samtyckeskravet innebär att deras 

deltagande är frivilligt, att de när som helst får avbryta sitt deltagande och lämna studien 

utan att ge något skäl till det till varför de gör det. Data som samlas in under tillfällena när 

studien genomförs behandlas konfidentiellt genom att inga namn på personer eller skolor 

nämns i bearbetningen av data det som vi nämner ovan är konfidentialitetskraven. De 

uppgifter som vi samlar in genom vår studie om enskilda personer får endast användas för 

det nämnda forskningsändamålet och inte lånas till icke vetenskapliga syften. De 

personuppgifter vi samlar in får inte användas som beslut eller åtgärder som direkt 

påverkar de enskilda om vi inte har personens tillåtande att förhålla sig till detta uppfyller 

nyttjandekravet. Syftet med det etiska förhållningssättet är att ge forskaren och deltagarna i 

studien information om vilka ramar studien förehåller sig till och där båda parterna i 

studien känner en trygghet i att genomföra studien (Vetenskapsrådet, 2006). Dessa etiska 

riktlinjer följdes senare upp av oss vid intervjuerna där vi frågade om de hade läst brevet 

och förstod och ifall de hade några frågor på hur intervjun skulle gå till när den 

genomfördes. Vi informerade om hur vi sedan skulle behandla materialet samt vilka 

rättigheter de har som blir intervjuade.. 

 

Insamling av data 

Deltagarna som vi valde att ha med i vår studie kontaktades genom telefonsamtal, både till 

den privata Montessoriskolan och till den kommunala skolan. Därefter sköttes kontakten 

genom mail där rektorerna och lärarna bland annat fick vårt följebrev där de informerades 

om de etiska förhållningssätten (Vetenskapsrådet, 2006) och vårt syfte med studien. De 

blev även informerade om att vi inte kommer lämna ut namn och skola (Eljertsson, 2005). 

Personen som blir intervjuad bör vara i en miljö som personen känner sig bekväm i, därför 

valde vi att komma ut till deras arbetsplats när vi genomförde intervjuerna (Trost, 1997). 

Insamlingen av data gjordes med en bandspelare och en mobiltelefon som en extra 

säkerhet under veckorna 9-10 när intervjuerna med de två rektorerna och de två lärarna 
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genomfördes. Varje intervju vi genomförde tog ungefär 40-45 minuter och det 

transkriberade materialet var på 28 A4- sidor. 

 

Bearbetning av data 

 Efter att vi transkriberat våra intervjuer valde vi att bearbeta våra data genom 

meningskoncentrering. Med det menas att intervjupersonens uttalande dras ihop och blir 

till korta formuleringar. Våra intervjupersoners långa svar kortade vi ner och 

koncentrerade men huvudinnebörden av uttalandet kvarstod, fast med några färre ord 

(Kvale & Brinkmann, 2009). När en analys görs utefter meningskoncentrering görs en 

genomgång av ett antal steg. Det första steget vi började på innebär att hela intervjun läses 

genom för att få ett helhetsperspektiv av intervjun. Efter detta tog vi ut de äkta 

meningsenheterna så som intervjupersonerna formulerar dem. Det tredje steget som vi 

utgick i från var att vi utformade teman utifrån de meningsenheter som är starkt 

framträdande i vår studie. Utifrån detta tematiserade vi uttalandena från våra 

intervjupersoners synvinkel utifrån hur vi hade uppfattat intervjupersonernas uttalanden. 

Utifrån meningsenheterna innebär det fjärde steget att bearbeta enheterna utifrån vårt 

särskilda syftet med studien. Det sista och femte steget vi gick igenom innebär att hela 

våra intervjuers väsentliga och centrala teman vävs ihop till en beskrivande analys (Kvale 

& Brinkmann, 2009). De centrala delar som kom fram i vår uppsats var individanpassning, 

föräldrarnas delaktighet och hälsofrämjande skola 

 

ANALYS/RESULTATREDOVISNING 

Presentation av skolorna 

Den första skolan vi valt att göra vår studie på är en kommunal skola som ligger utanför 

centrum. vi har döpt om den till Vasaskolan.Den är en årskurs F-6 skola. Skolan är en av 

tre skolor i kommunen där det går många elever som har föräldrar som är lågutbildade. 

Konsekvensen av detta kan vara att de har minimala inkomster att leva på, och de kan 

också ha svårt att föra över en positiv energi att lägga ner tid på skolarbetet. Vasaskolan är 

en skola som framförallt arbetat hårt med att tillgodose alla elevers behov utefter deras 

egna förutsättningar. Vasaskolan är en skola där det finns många elever med särskilda 

rättigheter. 
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Den andra skolan som vi genomförde vår studie på är en skola som också ligger utanför 

centrum som vi döpt om till Ekorrens Montessoriskola. Den är en privat Montessoriskola 

med årskurserna F-9. Skolan ligger i ett område där det finns många välbärgade familjer 

och eftersom det är en privat skola finns det arbetsuppgifter som delas ut mellan 

föräldrarna. Montessoripedagogiken går ut på att stärka eleverna till självständiga 

individer genom att ha egna planeringar som eleverna är mycket delaktiga i, anpassade för 

den enskilde (Svenska Montessoriförbundet,2011). 

 

Presentation av de intervjuade 

Den första personen vi intervjuade är en lärare på Vasaskolan, som vi benämner Greta. 

Hon är 54 år och har gått den gamla mellanstadieutbildningen och hon läste då idrott, 

historia och religion och arbetar som klasslärare sedan 1989. Sedan intervjuade vi rektorn 

på den kommunala skolan som vi benämner Pelle. Han är 60 år och är utbildad 

mellanstadielärare från början och har sedan gått speciallärarutbildning. Pelle har inte gått 

en ren rektorsutbildning men läst enstaka kurser och har arbetat som rektor sen 1992. 

Vidare intervjuade vi en lärare på den privata Montessoriskolan som vi benämner Louise. 

Hon är 37 år och gick den gamla förskolelärarutbildningen på 120 p, idag 180 hp. Sedan 

har hon vidareutbildat sig och gått en kurs i idrott och hälsa genom lärarlyftet och olika 

Montessoriutbildningar under fyra terminer. Sista intervjun vi gjorde var med rektorn från 

den privata Montessoriskolan som vi benämner Per-Ove, och är 57 år och är 

mellanstadielärare och har läst matematik och pedagogik på högskolan därefter. Per-Ove 

gick sin rektorsutbildning år 2005 och innan han började på lärarutbildningen arbetade han 

inom flygvapnet.  

Nedan följer vårt resultat och analys av vad vi fått fram genom våra intervjuer med de 

valda intervjupersonerna. Vi har valt att dela upp informationen från intervjuerna i olika 

kategorier som följer nedan.  

 

Hälsofrämjande skola 

Något som tre av fyra intervjupersoner lyfter flera gånger under intervjun är hur de 

bemöter eleverna för att de ska må bra och hur de arbetar med hälsa i skolans vardag. 

Nedan är deras syn och tankar kring detta. Det är viktigt med det bemötande som läraren 



 

   29 } 

har till barnet det är prio och bland de allra viktigaste för att ett barn ska må bra. Rektor 

Pelle nämner också att det området där han arbetar är ett av tre områden i kommunen som 

är socioekonomiskt utsatt och då framförallt där Vasaskolan ligger. Det är inte så mycket 

invandrare men många med låg utbildning, det som slår hårdast på barnens 

skolprestationer.  

Föräldrarna har inte gått så mycket i skolan själva och ser ingen vinst med att gå i skolan. 

Pelle fortsätter berätta Vi måste se till att barnen mår bra när de är här. Det måste vi 

jobba jättemycket med och det handlar mycket om bemötande och finnas till. Bemötandet 

till eleverna från oss lärare och rektorer är det viktigaste som även Per-Ove poängterar och 

arbetar med på skolan. Han förklarar det som att Man ska möta sina kamrater och vuxna 

där man kan få ett vänligt leende och hej och bli sedd som sen ska genomsyra 

verksamheten. Lärare Greta poängterar också hur viktigt bemötandet är och förklarar sin 

syn på detta genom att förklara att lärare på skolan också måste arbeta för att vara överens 

för att kunna ge ett rättvist bemötande. Viktigt är att arbetslaget  ska vara överens för att 

skapa trygghet hos eleverna även om vi alla är olika människor och kan aldrig utstråla 

samma saker eller säga samma saker. Hon menar med ovanstående att oavsett om vi är 

olika personer med olika personligheter så är bemötandet till eleverna oerhört viktigt och 

att de vuxna på skolan är överens om hur de ska arbeta på skolan med bemötande. Rektor 

Pelle på skolan nämner en annan syn på hur hälsoarbetet på skolan bedrivs. Där tar han 

upp vikten av att de vuxna använder sig av sina känslor och ser sig som förebilder och 

trygga vuxna. Han förklarar det genom att ha empati och förståelse samtidigt sätta gränser 

när det behövs. Om barn har någon vuxen som bryr sig om dom. Om det är så illa att de 

inte har det hemma så kan ju läraren betyda hela skillnaden.  

 

Trygghet, trivsel och arbetsmiljö. Ordet trygghet beskrivs som en viktig del av de personer 

som vi intervjuade när vi pratade om hälsoarbetet på skolan. Rektor Per-Ove från Ekorrens 

Montessoriskola nämner hur extremt viktigt det är och att de arbetar för att eleverna på 

skolan får en bra start redan på morgonen och för att alla på skolan ska känna en trygghet i 

alla utrymmen och situationer i skolan. Han beskriver detta arbete som tittar man hur 

skoldagen börjar är då att när man kommer in på skolan eller skolans område då ska man 

känna att här vill jag va. När man går in i kapprummet så ska man känna att det är 
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någorlunda trivsamt. Han nämner också vikten av att ha en trivsam miljö där det sker 

möten med kompisar och de vuxna personerna på skolan vilket de arbetar hårt med. Inom 

trygghetsaspekten lyfter han även vikten av bemötande i skolmiljön och berättar för oss att 

man ska möta sina kamrater och vuxna där man kan få ett vänligt leende och ett hej man 

ska bli sedd och sen är det idén som följer hela dagen och hela verksamheten. Louise 

nämner i sin intervju utöver det som rektor Per-Ove lyfter om trygghet att de varje år har 

en elevenkät, en enkät men det är även så att de små kan vara med de fyller i med glada 

munnar och då får de fylla i allmänt på olika platser på skolan och vad de känner om de 

olika platserna till exempel matsalen. Detta gör de för att veta vad som inte är tryggt för att 

kunna skapa trygghet på skolan. Alla skolans rum i inomhusmiljön men även 

utomhusmiljön ska vara trivsamma och eleverna ska känna trygghet på Ekorrens 

Montessoriskola. Det inflytandet som eleverna har på Vasaskolan är att de får chans att 

lyfta sina åsikter och tankar och som Greta uttrycker det Det är ofta inte så svårt för de har 

ofta många tankar om vad de skulle vilja göra och så. Nu har jag bara idrotten och där 

står det i målen att de ska planera och leda. 

På Vasaskolan har de arbetat mycket med arbetsmiljön på skolan så alla barn ska trivas 

och det ska bli ett bra arbetsklimat. Greta visar detta genom att beskriva att de har slitit 

hårt med arbetsmiljön och arbetsron i år då vi har en ny grupp väldigt stora grupper i år 

och därför är vi oftast två lärare. Om någon behöver extra stöd av någon anledning så kan 

detta genomföras. Rektorn på skolan anser att det är viktigt att skolan skapar en god 

arbetsmiljö och trygghet som sedan påverkar hälsan positivt hos elever och lärare. Det 

ligger mycket i att lärarna ska ha en positiv syn på sitt arbete och han ser det så att tycka 

det är roligt och man utvecklas på sitt arbete då tror jag att man trivs så därför försöker 

jag utveckla hela tiden därför jag har varit kvar så länge. Pelle anser att han själv som 

rektor har en viktig roll på skolan. Han anser att det är ingen utveckling om inte rektorn är 

med. Med detta menar han att rektorn har den största betydelsen för skolverksamheten, 

och för att få en skolutveckling som är lika så måste rektorn vara delaktig. 

Rektorn på Ekorrens Montessoriskola ger sin syn på hur arbetsmiljön kan påverka eleverna 

och lärarnas hälsa och hur han ser på att miljön kan ha en positiv påverkan på deras hälsa. 

Han säger att bli sedd att man blir uppskattad och man vistas i en miljö som är någorlunda 

lugn och stabil man blir inte utsatt för någonting.  Han lyfter också vikten av att eleverna 



 

   31 } 

ska känna känslan av att lära sig i skolan och att skolan ska vara en trygg plats med en 

trygg miljö. Han fortsätter med att man kan lära sig saker och ting och när  man lämnar 

skolan för dagen och det varit en bra dag och jag har trivts med mina kamrater. Louise 

nämner att lärarna är nöjda med miljön på skolan men hon nämner också att de önskade att 

det skulle finnas tillgång till små studierum. I Montessoripedagogiken där är en av 

principerna att det ska vara ordning och reda och var sak på sin plats. Men Louise 

upplever också att lärarna på skolan har svårt att hinna med att ha ordning på material 

utifrån Montessoripedagogiken då det är mycket administrativt som en lärare ska göra i 

dag.  

Det nämns i SOU 1998:43 att en brist finns i skolornas hälsoperspektiv utifrån den fysiska 

miljön som råder på skolan vilket i sin tur motverkar hälsan istället för att främja den. På 

Ekorrens Montessoriskola arbetar de för en god arbetsmiljö för lärare och elever genom 

dialog mellan lärare och elev, för att skapa en trygg arbetsmiljö för elever, öka en god 

självkänsla hos eleverna, skapa god kamratskap och även skapa rörelseglädje. Man är 

måna om att eleverna får i sig mat som är näringsrik. I det hälsofrämjande arbetet på de två 

olika skolorna är eleverna delaktiga. På Ekorrens Montessoriskola får de fylla i en 

elevenkät som innefattar hur de mår och om de vill förändra någonting i miljön på skolan. 

På Vasaskolan får eleverna vara delaktiga i arbetet genom att delge sina tankar och idéer 

men det finns inget speciellt forum för detta, som vi förstod det, utan det är något som görs 

hela tiden.  

Lärarna på det två skolorna anser att de har vissa brister på sina skolor för att kalla sig för 

hälsofrämjande skola och det belyser de genom sina intervjuer. Lärare Greta lyfter 

Vasaskolans brister som hon uttrycker det vi skulle vistas utomhus mera och vi skulle ha 

någon form av rörelse varje dag, men vi har en överenskommelse att på rasterna är de 

alltid ute om inte vädret är otroligt dåligt.  Vidare berättar hon att det oftast inte handlar 

om skolans ovilja att arrangera sådana här aktiviteter utan som Greta uttrycker det som 

sätter fälleben är schemamässiga saker och för lite personal i vissa situationer, men vi är 

inte färre än vad det är på andra skolor. Så om viljan skulle finnas så räcker inte 

personalen till.  

Lärare Louise på Ekorrens Montessoriskola nämner att de också har delar som brister i det 

hälsofrämjande arbetet på skolan och det Louise önskar är  att jag känner ibland att man 
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skulle prata med många om detta. Hon önskar att en diskussion om de hälsofrämjande 

arbetet på skolan skulle föras för att utöka detta arbete på skolan och att hon själv som 

idrottslärare kan ha svårt att bygga upp det själv.  

Rektorerna på de båda skolorna fick önska fritt hur de skulle vilja att lärarna och skolan 

arbetade med hälsofrämjande arbete. Nedan följer vad de anser är viktiga komponenter för 

en hälsofrämjande skola: Per-Ove på Ekorrens Montessoriskola nämner att när frågor 

dyker upp som till exempel skolmaten tror jag att man ska ta dom i flykten inte avbryta 

men ta det. Han nämner också massmedias betydelse som påverkar eleverna. Kommer 

sådant upp i skolan så är det som lärarna ska prata om. Pelle på Vasaskolan ger inte ett lika 

uttömmande svar utan nämner i förbifarten att han tror det handlar om bemötande först 

och främst att man är en bra vuxen för barnen. Han anser att det är viktigt att lärarna 

arbetar har ett gott bemötande till eleverna. Han knyter bemötandet till begreppet 

hälsofrämjande skola. Han nämner också vikten av att en lärarna ska vara en bra vuxen. 

Det är extra viktigt på hans skola då flera elever kan sakna en vuxen förebild. 

 

Hälsofrämjande skola-framtiden. Som de intervjuade ser kring hälsofrämjande arbete och 

som Greta nämner att det behövs lyftas centralt annars så är det inget som prioriteras 

någonstans är det så här att om skolverket, skolinspektionen och kommunen eller barn och 

ungdomsnämnden använder begreppet i positiv mening och talar om att det är viktigt. 

Louise nämner även att hälsofrämjande skola är något som kommer arbetas med i 

framtiden men lyfter också de olika trenderna som går i samhället. Det går säkert i vågor 

för nu tycker jag igen att vågen går att barnen rör sig för lite och nu får vi hitta på något. 

Hon nämner också att handlandet får ske här och nu för att eleverna ska må bra, men hon 

nämner att kunskapen inte riktigt finns om hur dessa barn som växt upp i dataåldern som 

hon kallar den, mår när de är vuxna människor. Per-Ove på Ekorrens Montessoriskola är 

tydlig och klar med hur hälsofrämjande skolor kommer finnas i framtiden och säger under 

intervjun Jag tror det är en överlevnadsfråga det handlar både om hur man hanterar sin 

egen kropp, näromgivningen, hållbar utveckling, hur vi hanterar miljön. Han trycker på att 

människor har begränsade resurser och att detta perspektiv är en livsnödvändighet i dag. 
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Individualisering 

Elevhälsa. På Vasaskolan berättar lärare Greta om hur de arbetar och går tillväga med de 

elever som de uppmärksammar ändrar sitt beteende. Metoden är att diskutera med eleven. 

Då försöker få ur om det är något särskild på skolan eller klassen. Skolsköterskan kan 

hämta eleven och prata med vederbörande och kontakta föräldrar. Men de kan även höra 

av sig till föräldrarna för att konversera med dem att något har förändrats med barnets 

koncentration och/eller deras beteende. Rektorn på skolan berättar att de har ett 

elevhälsoteam där specialpedagog, kurator, skolsköterska, en psykolog och rektor ingår. 

De arbetar med att alla elever ska må bra och är det någon som får ett förändrat beteende 

så arbetar denna grupp med de eleverna. Han nämner också att de har en grupp för 

demokrati och hälsa: där jobbar vi med de här sakerna och det finns också en 

antimobbingsgrupp som Vasaskolan använder sig av för att arbeta med elevernas 

välmående. 

På Ekorrens Montessoriskola beskriver Louise hur situationen kan se ut i idrottsämnet på 

skolan och ger ett exempel: en elev som man vet alltid gör sitt bästa och varit pigg och 

positiv det kan ju ändra sig så att man ser. Det kan ju hända när de börjar femman. Då 

händer det lite andra grejer med kroppen. Då kan det hända helt plötsligt att de där 

sportiga killarna inte vill eller orkar göra olika saker. Hon berättar vidare att i denna 

situationen kan förklaringen vara att de vill vara häftiga framför sina kompisar men att det 

också kan vara en jobbig situation för eleven att vara på ett visst sätt. Rektorn på skolan 

ger en allmän bild om hur de arbetar med detta på skolan. Först reagerar de på signaler 

som kommer från olika håll, det kan vara eleven själv, förälder eller personal. Det första 

vi gör då är att utreda det på något sätt. Per-Ove berättar att beroende på vad det är för en 

situation så går de tillväga på olika sätt. Han ger ett exempel: där eleven inte kommer nå 

målen då är det ofta specialläraren och klassläraren som tar tag i det. Är det någon elev 

som mår psykiskt dåligt är det skolsköterskan som först tar tag i det som sedan kan skicka 

det vidare till BUP eller vårdcentral. De utreder alltid situationerna och resultaten och gör 

en uppföljning med vårdnadshavare där de diskuterar åtgärderna. Utgångspunkten handlar 

mycket om vad skolan kan göra och Per-Ove nämner att man inte ska lägga en massa 

ansvar på föräldrarna utan vad kan vi som skolan göra för att underlätta för en elev. Han 

gör en lång redogörelse för hur detta följs upp med ett samtal igen och ser hur det fungerat 
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och om något kan göras annorlunda. Kontakten med hemmet ser olika ut beroende på vad 

som anses möjligt. Som exempel kan det vara loggbok eller mail. I vår 

litteraturgenomgång nämner Ellneby (1999) att det är viktigt att se till varje individs 

vardag för att uppmärksamma vad som kan vara en orsak till att stress uppstår. Det kan 

vara många olika orsaker som kan bidra till detta och allt handlar om att tolka en situation 

vilket gör att varje individ skapar sin stress (Ellneby, 1999). I Barnombudsmannen (2004) 

är en undersökning gjord på hur barn känner stress och vad som gör att de blir stressade. 

Det är när de skyndar sig men inte hinner med allt som ska göras och inte har tillräckligt 

med tid att planera sin vardag. De upplever att de känner sig irriterade, nervösa, 

upphetsade, arga, deprimerade och oroliga i stressiga situationer. 

 

Upplevd stress på skolan. Barnombudsmannen (2004) nämner att det är många elever som 

känner stress över prov och de höga krav som skolan ställer på dem. Under intervjun med 

lärare Greta lyfter hon att många elever i hennes skola blir stressade av alla möjliga 

situationer. Hon lyfter då också vikten av hur de arbetar på skolan för att utmana eleverna 

så de utvecklas. Vissa elever kan signalera stress i många situationer. Men här tänker jag 

på KASAM begreppet. Att man ger elever utmaningar som ligger nära den proximala 

utvecklingszonen så de ändå känner att de fixar det här.  Eleverna kan också känna av oro 

och ångest i skolan, vilket hon belyser genom att nämna att stress är ungefär att de är över 

deras kunskapsnivå än att de har mycket att göra. Det som krävs och vad vi kräver och 

vad som är rimligt att vi kräver av dig. Hur mycket uppgifter ska du ha just nu. 

Louise ger sin syn på hur eleverna på Ekorrens Montessoriskola upplever stress. Hon 

nämner att eleverna upplever stress när det närmar sig nationella prov, dom tror det är 

något som ska stjälpa hela deras framtid, men det är inte alla som blir stressade av det. 

Louise berättar vidare för oss under intervjun att på skolan har de inte så mycket prov 

överhuvudtaget och att det kan vara en påverkande faktor att många elever känner av stress 

vid de nationella proven. Hon lyfter upp fördelen med hennes skola och de eleverna som 

går där och hur de nu arbetar aktivt med nationella prov i trean och beskriver det såhär: De 

tränar för nu har de nationella prov redan i trean och det tror jag är bra för dom, är nog 

inte lika stressade som det är i femman. För tänk om du gått hela skolan så ska du i 

femman ha ett prov som avgör.  
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Som vi nämnt tidigare om kunskapskraven och kunskapsmålen så menar Greta att alla 

uppgifter som de använder sig av i skolan utformas på olika nivåer, så det är utefter varje 

elevs förutsättningar. Vi pedagoger bedriver undervisningen när det gäller 

individualisering istället för att alla elever ska ha olika saker för sig på så sätt sker samma 

typ av utmaning fast på olika vis. Detta är något som de på skolan även valt att ha med i 

sin likabehandlingsplan. Gemensamt för alla elever på skolan är att de har rätt att göra 

matteläxan efter skoltid på skolan på tisdagar och torsdagar för att alla ska ha möjlighet att 

få de stödet de behöver för att klara av sin läxa. Greta anser att läxor är bra men ska ske i 

måttliga mängder och säger själv att man har en struktur en jämn lunk och då det finns 

saker som passar bättre att göra hemma. Hon ger oss ett exempel under intervjun där hon 

berättar om att de arbetat med fakta om kroppen och då kan läxan vara att ta sin egna 

kroppstemperatur. 

Louise som är ren idrottslärare och endast har en ”eget arbete lektion” i veckan uppfattar 

läxor så här och utgår från ämnet idrott och hälsa man blir aldrig färdig och man kan inte 

ta hem orienteringskartan för att jobba klart hemma. Hon berättar vidare att på skolan 

arbetar eleverna med två veckors planeringar. När eleverna gör sina planeringar påminner 

lärarna om det skulle vara någonting extra som bryter den vanliga skoldagen, till exempel 

en skolbio. Den planeras in i planeringarna för att undvika att eleverna inte hinner klart 

sina planeringar. Vi frågar vidare om eleverna tar hem skolarbete frivilligt och Louise 

svarar att de plockar nog hem ibland men vi tvingar nog ingen. Är det så att någon som 

aldrig blir klar får man fundera på om det är för svårt för eleverna. Utnyttjar den tiden 

eller märker man att eleven inte utnyttjar tiden så får man vara på dem. Louise nämner att 

i exempelvis hemkunskap kan det finnas delar som fungerar bättre som läxor som till 

exempel att göra en frukost.  

Om vi ser till dessa skolor skiljer de sig åt för det första genom att det är en privat- och en 

kommunal skola, men också genom familjernas förutsättningar. På Vasaskolan skulle 

antagligen en läxa som består att göra frukost inte fungera eller vara möjlig att utföra i 

hemmet för eleverna. Om vi ser till Ellneby (1999) kan stress skapas genom ekonomiska 

svårigheter. Skulle då Vasaskolans elever få i uppdrag att göra en frukost hemma skulle 

det kunna skapas stress hos dessa elever. I relation till målen i grundskolan ska alla 
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eleverna nå målen i Lpo 94 och om det skulle vara en för stor arbetsbörda för eleverna så 

får eleverna tas ner till den nivå som passar dem och läraren får ändra sin strategi.  

 

Lärare och rektorers syn  kunskapskraven för eleverna. På Vasaskolan arbetar lärarna med 

tydliga mål för årskurserna så eleverna är medvetna om vad de ska lära sig och vilka 

kunskapskrav de ska uppnå. Läraren Greta förklarar hur de arbetar. Även om vi har 

riktlinjer för vad fyran ska vara, vad femman ska vara och vad sexan ska vara detta 

synliggörs i matriser och sånt så att eleverna kan röra sig i förmågan av kunskap. Där 

eleverna utifrån sig själva och sina kunskaper kan de gå vidare till nästa matris för en 

högre årskurs, vilket vi tolkar som, och kopplar tillbaka till vad Greta sa innan om 

KASAM, att eleverna ska få chans att utmanas och stimuleras utefter de individuella 

kunskaperna som varje elev har. Vidare berättar Greta att de försöker att arbeta enskilt 

med vissa elever som har det behovet men att tiden till detta är mycket begränsad och 

beskriver det som att- det varierar hur mycket det blir och så men ibland kan vi ta oss tid 

och ta undan någon elev enskilt. De försöker arbeta individuellt utifrån 

lektionsplaneringarna som lärarna gör, att det finns olika nivåer för eleverna. Vi försöker 

skräddarsy så mycket vi kan. Vi försöker framförallt utforma uppgifter fast på olika nivåer 

så att det är utefter var och ens förutsättningar. Det är så vi tolkar och tycker att bedriva 

undervisning när det gäller individualisering istället för att alla ska ha olika saker för sig.  

Pelle på Vasaskolan berättar om hur de anpassar undervisningen för eleverna på skolan för 

att alla elever ska få den utmaningen som passar för dem. Han beskriver förebyggande 

specialpedagogik för oss under intervjun och att det man försöker göra är att anpassa 

undervisningen till barnen. Istället för att anpassa barnen till specialpedagogiken. Han ger 

också sin syn på det sättet de arbetades på innan. Där plockade man ut barn som 

speciallärare så de fick jobba i fatt i stort sett. Det är klart som sjutton att de aldrig kom i 

kapp. De gjorde samma sak fast långsammare kan man säga. Vi nämnde tidigare att alla 

mål ska uppnås av alla elever, och här visas det tydligt att förr handlade det om att jobba i 

kapp för att uppnå målen. Pelle visar tydligt att hur mycket än eleven som har svårt för sig 

jobbar i kapp så hinner eleven inte klart med alla skoluppgifter som ska göras. Eleven ska 

kunna nå målen i läroplanen samtidigt som undervisningen anpassas efter varje elevs 

förutsättningar även om målen ser lika ut för alla elever. 
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På Ekorrens Montessoriskola anpassar de undervisningen för eleverna utifrån 

Montessoripedagogiken och rektor Per-Ove beskriver det så här: Eleverna som individer 

ska ses och man ska förstå vad det är som det här barnet behöver just nu och på sikt. Att 

läraren ska kunna observera och förstå vad barnens behov är och kan konstruera sina 

egna läromedel, det är en viktig del i Montessor utbildningen. Han förklarar vidare att 

Montessoriskolor ofta förknippas med individualisering men menar på att det kan 

individualisera för barnen i grupper. Det arbetar de med, och han tar idrotten som exempel 

där det är mycket gruppaktiviteter. Louise tar inte upp kring enskilda elevers 

kunskapskraven men mycket om Lpo 94 där hon lyfter fram uppnåendemålen i läroplanen 

som skulle vi visa detta för barnen så skulle dom nog bli förskräckta.  

Stress kan upplevas på olika sätt hos individen beroende på hur den klarar av de krav som 

ställs. Positiv stress är när individen hittar en balans mellan de krav som ställs och den 

egna förmågan att hantera dessa krav. Negativ stress är när individen får allt för höga krav 

ställda på sig och kan känna att han/hon inte kan hantera dessa krav, något som i sin tur 

ger en känsla av hjälplöshet (Rydqvist & Winroth, 2004). På skolorna strävar de efter att 

ställa krav  som lärare Greta nämner att kraven ska ligga såpass högt så eleverna blir 

motiverade att klara dem utan att det blir något negativt. Den negativa stressen kan även 

uppkomma om situationen uppstår så Louise nämner. Eleverna kan bli stressade över 

exempelvis de nationella proven och känslan av hjälplöshet som kan uppstå då. De känner 

att de inte kommer att klara av detta. Detsamma gäller, som Greta nämner, om de får 

förstora arbetsuppgifter att genomföra. Även Ellneby (1999) styrker att vuxna i barns 

närvaro ska ställa en lagom mängd utmaningar så det utmynnar i något positivt för 

eleverna. Blir utmaningarna förstora och eleverna känner att de inte kommer kunna leva 

upp till dem så kan det leda till att eleverna känner av stress. Det är av vikt att lärare inte 

utsätter elever för den långvariga stressen. Att undvika att en sådan situation som Mc 

Grath i Weinberg och Goulds (2006) berättar om kan göras genom att inte pressa eleverna 

till att genomföra sådana presentationer inför klassen som eleven inte har tillräckligt med 

kunskaper om. 
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Föräldrarnas delaktighet 

Engagemang. På Vasaskolan har de något som de kallar för föräldrautbildning och något 

som är unikt på denna skolan som de kallar för familjeverkstad. Det har vi lyft in i skolan 

så de här akuta åtgärderna. När ett barn får ett utbrott då vet vi hur vi ska göra. Också 

när ett barn säger eller gör någonting som inte är bra. Det försöker vi träna in alla barn 

och vuxna reagerar och säger samma sak om någon gör något som inte är okej.  I detta 

arbete med familjeverkstad är då både hem och skola involverade.  

Läraren Greta på skolan nämner också denna familjeverkstaden och förklarar vad som kan 

ingå i dess uppgifter en del av kometmetoden. Man har varit inne och jobbat i grupper till 

exempel att städa hallen och ställa i ordning skorna efter sig. Det har varit en utmaning 

då som alla fått anta och alla föräldrar varit här på möte och kommit överens om att detta 

ska vi jobba för allihopa.  Men hon är inte lika positiv till metoden som rektorn är och 

nämner. Jag är lite fel person då jag inte är odelat positiv till kometmetoden och belöning- 

och straffsystem. Kometmetoden innebär att förbättra relationen mellan föräldrarna och 

barnen och att minska konflikterna som kan uppstå och även att minska trotsbeteendet hos 

barnen. Metodens utgångspunkt är inlärning- och  beteendeteori (Hassler KBT, 2007). 

På Ekorrens Montessoriskola är föräldrarna involverade på ett annat och större sätt. Lärare 

Louise berättar: Här är en föräldrastyrelse så de har en ganska stor roll. Väldigt många 

föräldrar som är väl insatta men inte alla. Sedan har vi ju även alltid den här typen av 

arbetsdagar. Då en gång per termin måste alla dra sitt strå till stacken. Louise berättar 

vidare att de använder sig av ett system som de kallar guldförälder under arbetsdagarna. 

Någon gång på vägen blir man förmodligen guldförälder. Detta finns för att det 

kontinuerligt ska blir gjort. Låt oss säga att tvåans föräldrar ansvarar för fritids hall och 

det kan vara uppdelat när de kommer hit. 

På Vasaskolan försöker de att involvera föräldrarna i skolarbetet på de viset att de ska ha 

insikt i allt som eleverna gör. Hur lärarna ska får med föräldrarna i detta beskriver lärare 

Greta att de försöker tillmötesgå föräldrarna så mycket som möjligt när det gäller 

information. Fronter eller unikum ska komma så ska vi skolas in i det så föräldrarna ska 

få en automatisk och lättare föra dialog med oss samt tillgång till all information. De är 

inte delaktiga i varje enstaka lektion eller temaarbete i skolan utan i första hand är de 
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involverade i sitt egna barn och det skolarbete den har. Fronter och Unikum nämner Greta 

är internetforum som gör att föräldrarna kan ta del av deras barns skolgång. 

En av utgångspunkterna i SOU 1998:43 är att för att hälsoarbetet på skolor ska fungera 

lärare, resurspersoner och föräldrar sätter upp riktlinjer och prioriteringar för detta arbete. 

Utgångspunkten för dessa riktlinjer ska vara att elevernas självkänsla ökar, och det 

förväntas gagna en god kamratskap på skolan. Viktigt är att även utveckla medverkan från 

föräldrarna men också att de har chans till att ha ett inflytande (SOU 1998:43). Den privata 

Montessoriskolan har föräldradelaktigheten som något självklart och som alla föräldrar är 

medvetna redan från början, till skillnad från den kommunala skolan där de arbetar hårt 

med att få föräldrarna delaktiga i skolarbetet. Men de använder sig av flera strategier och 

de arbetar hårt med detta vilket belyser deras vilja att ha med föräldrarna och en strävan till 

en god miljö på skolan. Enligt Witkin (1999) ställer föräldrar för höga krav på eleverna att 

de ska prestera i skolan. Detta nämner också Seyle i Ellneby (1999) att föräldrar och vuxna 

i barns närvaro ger upphov till barnens stress utifrån sitt förhållningssätt till olika 

situationer.  

 

Sammanfattande diskussion och pedagogiska implikationer 

Som framgår av resultatet i vår studie arbetar skolorna med ett hälsofrämjande arbete för 

att eleverna ska få förutsättningar att må bra och ha en positiv bild av skolan. Något som 

kan bli negativt i en hälsofrämjande skola är stress men på de två skolor som vi studerat är 

rektorernas och lärarnas uppfattning att elever inte upplever någon stress som direkt 

påverkar deras hälsa. Detta nämner Nilsson (2003) i sin avhandling om Skolverkets 

rapport ”Läget i grundskolan” (1999) där de kommit fram till att flesta barnen som går i 

grundskolan där de barnen har ett gott välmående och trivs i skolan. Även om det 

hälsofrämjande arbetet som bedrivs på skolorna inte är något de arbetar med medvetet så 

bedriver de ändå ett hälsoarbete på skolorna utifrån en tolkning av resultatet av 

intervjuerna.  Det kom fram under intervjuerna att framförallt lärarna på de båda skolorna 

önskade att hälsa och välmående skulle få en större roll i skolan och att direktiven skulle 

komma från centralt håll. Det hälsofrämjande arbetet skulle kunna prioriteras från centralt 

håll, så att lärarna och rektorerna på skolorna kan känna att tid finns avsatt till att utföra 
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detta arbete. Rydqvist och Winroth (2004) nämner som ett krav på en hälsofrämjande 

skola att direktiven ska komma från ett centralt håll.  

Ord som intervju personerna nämnde ett flertal gånger var hälsofrämjande skola, 

föräldradelaktighet och individualisering som vi har fått fram genom intervjuerna av 

rektorerna och lärarna. Något som de ett flertal gånger lyfte fram var det hälsofrämjande 

arbete som bedrivs. Under dessa kategorier tar rektorerna och lärare upp hur viktigt det är 

med trivsel, trygghet, arbetsmiljö och bemötande för att skapa en hälsofrämjande miljö på 

skolan och ge förutsättningar till god hälsa hos eleverna.I studien nämns också stress i 

skolan och tankar kring kunskapskraven utifrån lärarnas och rektorernas syn. De ser att 

stress kan elever uppleva i skolan men det är inget stort förekommande problem där de är 

verksamma och kunskapskraven är viktiga. De arbetas med utifrån varje individs 

förutsättningar för att det ska vara motiverande för eleverna. 

Som utomstående kan man ha flera åsikter om Vasaskolan på grund av de 

socioekonomiska förutsättningarna. Det är viktigt att möjligheten finns att se hur de 

verkligen arbetar. De lägger ner mycket tid på alla elever. De arbetar med att alla elever 

ska nå målen utifrån synsättet att alla har rätt till rätt förutsättningar. Dessa kan 

åstadkommas genom att bland annat försöka minska stressen genom att eleverna får göra 

matteläxan på skolan för att få hjälp av lärarna. De har även en föräldrautbildning på 

skolan för att kunna tillmötesgå föräldrarnas önskemål, tankar och funderingar. 

Föräldrautbildningen finns även för att skolan ska ha en så god kontakt som möjligt med 

föräldrarna för att elevernas skolgång ska fungera och även för att de ska ha ett bra 

välmående.  

Även på Ekorrens Montessoriskola arbetar de medvetet med att se alla elever och att alla 

elever ska få den hjälp de behöver. De arbetar mycket med att elever och lärare ska trivas 

och ha en bra arbetsmiljö, allt från toaletter till matsal ska vara tillfredsställande för alla 

lärare och elever. Detta görs mycket för trivseln och minskar oroligheter på skolan. Till 

skillnaden från Vasaskolan så är Ekorrens Montessoriskola byggd utifrån en 

föräldrastyrelse, vilket innebär att de är med och sköter och har hand om skolan. 

Vasaskolan satsar på föräldrautbildning där de även får arbeta för att få föräldrarna 

delaktiga. Motsatsen finns på Ekorrens Montessoriskola där föräldradelaktigheten är mer 
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självklar då föräldrarna gjort ett medvetet skolval i jämförelse med hur 

föräldradelaktigheten är på Vasaskolan. 

  

METODDISKUSSION 

 För att ge två av intervjuerna ännu bättre förutsättningar skulle vi haft en annan 

bandspelare eller lagt den närmare rektorn på Vasaskolan då det blev en mindre bra 

inspelning och vi fick använda vår extra inspelningsutrustning som var en mobiltelefon för 

att höra denna intressanta intervju. Vid vår lärarintervju på Ekorrens Montessoriskola där 

vi intervjuade i personalrummet blev det många avbrott. Många sprang in och ut och 

pratade med läraren. Detta sorl och prat kom också kom med på bandet vilket störde 

intervjun en del. Vi genomförde alla intervjuer på ett professionellt sätt, där vi inte la 

orden i munnen på dem eller ledde in dem på de spår vi ville. Vi förde en bra diskussion 

och ett bra samtal med dem som blev intervjuade så det inte blev ett läxförhör. Vi läste av 

situationerna som var och valde frågornas ordning utifrån deras svar för att få en naturlig 

dialog. Under intervjun ifrågasatte vi inte deras tankar och åsikter eller la några som helst 

värderingar under tiden som intervjuerna pågick. 

Slutsats. I och med att vi endast har studerat två skolor, en kommunal- och en 

Montessoriskola  kan vi inte generalisera att det är så här det ser ut på kommunala skolor 

och privata Montessoriskolor utifrån att det inte finns en plan för det hälsofrämjande 

arbetet. Vi kan heller inte påstå att det fungerar på ett visst sätt på en kommunal skola och 

på ett sätt på en privat Montessoriskola mer än att beskriva hur det fungerar på de specifika 

skolorna (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi anser att vår studie har en hög reliabilitet och 

därigenom är tillförlitligheten hög på vår studie där de två valda skolorna har studerats. 

Eftersom studiens mätning har gjorts med noggrannhet skulle svaren bli likartade om det 

skulle göras samma mätning, och med få avvikelser (Alvesson och Sköldberg, 2008).  

Förslag på vidare forskning. Något som vi ser som intressant att studera vidare är   

utgångspunkten begreppet hälsofrämjande skola och de krav som inbegriper detta. Utgår vi 

ifrån hälsofrämjande skola så nämner vi i introduktionen Jacob som tappar intresset för 

skolan på grund av stress och press från skolan. Det kan då vara av intresse att studera hur 

lärare och skola kan arbeta med en hälsofrämjande skola som redskap för att hjälpa eleven 

att få motivation för skolan. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev rektorer och lärare 
 
Informationsbrev och förfrågan till ansvarig rektor och lärare på skolan angående 
medverkan i en studie inom området hälsa med syfte att undersöka om hur skolan arbetar 
för att förebygga ohälsa hos eleverna.  

 
Hej 
Vi heter Annika Ekström och Sofia Martinsson. Vi är studenter och vi studerar 
inriktningen Lek, rörelse, idrott, hälsa på Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. Vi 
ska under vårterminen genomföra en studie för vårt examensarbete inom området hälsa 
med titeln ” Skynda dig, prestera i skolan och gör dina läxor! En kvalitativ studie på två 
skolor om hur de arbetar för att förebygga ohälsa”. Studiens syfte är att se hur skolor 
arbetar för att förebygga ohälsa. Resultatet av denna studie avser att presentera olika 
skolors sätt att arbeta med hälsa för att förebygga ohälsa.  
 
För att förstå det valda ämnet har vi valt att undersöka detta genom intervjuer med en 
rektor och en lärare på två olika skolor. Vi skulle vilja att ni deltog i denna undersökning.  
Att delta i studien tar ungefär 35-45 minuter. Svaren kommer att analyseras skriftligt och 
beskrivas på en övergripande nivå i den färdiga uppsatsen. Därmed kommer de enskilda 
svaren inte att offentliggöras i sin helhet. 
 
Det finns inga rätt eller fel att svar på frågorna i intervjun. Allt ni behöver göra är att 
ärligt besvara frågorna. Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att dra er ur studien när som 
helst utan att behöva ange skäl. Ni har även möjlighet att ställa frågor om ni undrar över 
något. Önskas ytterligare information är Ni välkomna att kontakta oss, vår handledare, 
eller vår examinator ( se nedan). Informationen som samlas in kommer att behandlas 
konfidentiellt.  
 
Med vänliga hälsningar   
 
Kontaktpersoner  Handledare   Examinator 
Student    Högskolan i Halmstad Anders Nelson 
Annika Ekström  Lucia Christensen anders.nelson@hh.se 

Anneks07@student.hh.se 
 lucia.christensen@hh.se 
Tele: 0738-336194  035-167939 
    
Sofia Martinsson   

Sofmar07@student.hh.se 
Tele: 0730-838137 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor Lärare 
 
1). Hur gammal är du? 
 
2). Vilken utbildning gick du? 
 
3). Vilken inriktning hade du på din utbildning? 

• Har du vidareutbildat dig efter det, inom vad? 
 
4). Hur länge har du jobbat som lärare? 

 
5). Kan du beskriva hur en vanlig skoldag kan se ut för dig som lärare? 
 
6). Hur arbetar ni för att alla elever ska trivas på skolan?  
 
7). Hur arbetar ni på lektionerna för att eleverna ska må bra?  
 
8). Vad tycker du om läroplanens uppnående mål för eleverna? 
 
9). Vilken roll har föräldrarna i skolarbetet på er skola? 
 
10). Kan du beskriva hur ni går tillväga om en elev inte hinner göra färdigt sitt skolarbete i 
tid? 
 
11). Vad anser du om läxor och hemarbete? 
 
12). Hur stor påverkan har du som lärare på elevers skolarbete? 
 
13). Hur går du tillväga om en elevs prestationsförmåga försämras?   
 
14). Hur upplever du att lärmiljön är på skolan? 

• Kan du ge ett exempel? 
 
15). Finns det någon situation i skolan som du sett att eleverna upplevt stress? 
16).Vad är hälsofrämjande skola för dig? 
 
17). Vad har ni för förutsättningar på skolan för att kunna arbeta hälsofrämjande? 

• Hur skulle du vilja arbeta så att eleverna är delaktiga i sånt här arbete? 
 
18). Hur skulle du vilja att föräldrarna var delaktiga i hälsoarbetet på skolan?  
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19). Om du tänker framtid tror du hälsofrämjande skola kommer att finnas på majoriteten 
av skolorna i Sverige om fem år? 
 
 
Bilaga 3 
Intervjufrågor rektorer 
 
1). Hur gammal är du? 
 
2). Vad för utbildning har du? 
 
3). Vilken inriktning hade du på din utbildning? 

• Har du Vidarutbildat dig efter det, inom vad? 
 
4). Hur länge har du jobbat som rektor? 
 
5).Vill du beskriva vilket uppdrag har du som rektor på skolan? 
 
6). Hur arbetar ni för att alla elever ska trivas på skolan?  
 
7). Vilket samarbete har du och lärarna på skolan? 
 
8). Vill du berätta hur ni går tillväga om en elev mår dåligt på skolan?  
 
9). Hur går skolan tillväga om en elevs prestationsförmåga förändras? 
 
10). Tycker du att det finns några hinder i verksamheten för att eleverna ska må så bra som 
möjligt? 
 
11). Arbetar du på något speciellt sätt för att skapa en god arbetsmiljö för eleverna och 
lärare? 
 
12). Skulle du vilja berätta hur ni anpassar undervisningen på skolan för eleverna? 

• Har du någon aktiv roll i detta? 
 13).Vad är hälsofrämjande skola för dig? 
 
14). Om du tänker fritt hur skulle du vilja att lärarna jobbar med hälsa (frågor och 
aktiviteter) i klassrummet tillsammans med eleverna? 
 
15). Vilken roll skulle du kunna tänka dig att föräldrarna har i ett hälsofrämjande arbete på 
skolan? 
 
16). Vad tror du, ser du någon skillnad på förväntningarna och kraven som eleverna har på 
sig i skolan idag än för tio år sedan?  
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18). Om du tänker framtid tror du hälsofrämjande skola kommer att finnas på majoriteten 
av skolorna i Sverige om fem år? 


