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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Inger Karlefors för allt engagemang och stöd under arbetets gång. 
Vi vill även tacka Barn och Utbildningsnämnden, rektorer, pedagoger och elever som 
medverkat i våra undersökningar. Vi vill slutligen rikta ett stort tack till våra familjer som 
ställt upp och på så sätt gjort detta arbete möjligt.  
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Abstrakt 
Syftet med detta arbete har varit att beskriva hur skolan idag arbetar med hälsa utifrån 
styrdokumenten och se om målen verkställs i skolans verksamhet. I detta arbete kommer 
begreppet hälsa att innefatta fysisk aktivitet och kost. Genom analyser av styrdokument, 
intervjuer med Barn och Utbildningsnämnden, rektorer och pedagoger i verksamheterna samt 
genom fältanteckningar har vi kunnat se hur man i två kommuner arbetar med hälsa. Vi har 
genom undersökningarna i detta arbete sett att prioriteringarna av hälsoarbetet varierat men 
överlag saknas ett långsiktigt medvetet tänkande gällande hälsa. I vårt framtida yrke som 
pedagoger vill vi arbeta med hälsa på ett medvetet sätt genom lustfyllda aktiviteter och ökad 
medvetenhet grundlägga goda vanor i tidiga år.  
 
Nyckelord: Hälsa, Fysisk aktivitet och Kost  
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Bakgrund 
I dagens samhälle är hälsa i alla aspekter ett aktuellt och omdebatterat ämne. För att må bra är 
det viktigt att äta sunt och regelbundet röra på sig. Här har skolan en viktig uppgift att hjälpa 
barn och ungdomar till ett sunt liv. Vad säger styrdokumenten om hälsa och hur arbetar man 
idag i skolan för att uppnå dessa mål? Vi har valt att undersöka detta område eftersom vi 
tycker det är intressant och hoppas kunna omsätta undersökta teorier till praktik i vårt 
blivande arbete som pedagoger. 

Historiskt perspektiv 
Äta litet,  
Dricka vatten, 
Roligt sällskap 
Sömn om natten 
Käckt arbeta  
Lägligt bo 
Stillhet någon stund på dagen 
Det är lagen för min hälsa och min ro 
I boken av Carlén och Dahlkwist finns detta att läsa som författaren Olof von Dalin skrev 
redan på 1700-talet. (1995, s.10) 
 
Carlén och Dahlkwist (1995) skriver att begreppet hälsa i flera hundra år har haft samma 
innebörd som idag. I Statens offentliga utredningar (2000:19) [SOU, 2000:19] beskrivs hur 
hälsoutvecklingen i landet under lång tid speglar hur hälsan bland barnen i skolan sett ut. 
Vidare berättas att det under 1800- talets mitt främst handlade om hur de hygieniska 
förhållandena såg ut i skola och hem. Skolhälsovården belyste frågor om möbler, ventilation 
och belysning och tittade på barns sjukdomsbild och noterade förekomsten av aptitlöshet, 
huvudvärk, bleksot, trötthet, klenhet och nervositet. Under denna tid präglades barns hälsa av 
stora hälsorisker och hög sjukdomsförekomst. Det var skolhälsovården som mätte elever med 
stora hälsobrister och deras arbete blev att utföra regelbundna och återkommande kontroller 
av elevers fysiska hälsa.  
 
Med tiden utvecklades skolhälsovården till att bli allt mer sjukdomsinriktad och dess insatser 
sträckte sig även ut mot övriga samhället. I och med att folkhälsan förbättrades förändrades 
synen på vikten av hälsofrämjande åtgärder och det innebar ett mer förebyggande och 
hälsofrämjande arbete inom skolhälsovården. I Statens offentliga utredningar (2000:19) 
presenteras en rapport från Socialstyrelsen där man konstaterar att hälsa och sjukdom hos barn 
uppvisar ett ständigt föränderligt mönster allt eftersom hälsans bestämningsfaktorer förändras. 
Detta ställer krav på en flexibel hälsovårdsorganisation där hälsovården hela tiden anpassas 
till nya krav och förutsättningar.  
 
Även om begreppet hälsa inte nämnvärt har förändrats har synen på skolhälsovård och 
elevvård och dess uppgifter och ansvar förändrats med samhällets utveckling och syn på 
hälsa. Sedan de första allmänna skolorna inrättades på 1800-talet har det varit det offentliga 
skolväsendets uppgift att ta ansvar för elevernas hälsa och välbefinnande. I Statens offentliga 
utredningar (2000:19) kan man läsa att skolhälsovården alltid har varit en viktig del i skolans 
arbete och detta skrevs in i läroplanerna på 1960- talet. I läroplanerna från 1962 och 1969 
ansåg man att detta område var så viktigt att den fick en egen huvudrubrik; Elevvård. I båda 
dessa läroplaner kan man läsa att det var viktigt att lärarna medverkade och sökte befrämja 
god arbetshygien, bra arbetsställningar och att de även tog hänsyn till elevernas fysiska och 
psykiska förutsättningar. I dessa läroplaner kan man läsa att lärarna borde genom sin 
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undervisning bidra till att grundlägga sunda levnadsvanor och motarbeta villfarelser på det 
medicinska området. (SOU, 2000:19, s.232)  
 
Socialstyrelsen (1991:11) publicerade 1971 de första svenska kostrekommendationerna. Det 
var det första exemplet på ett initiativ, angående hälsa, från en nationell myndighet. Denna 
kostrekommendation var praktiskt inriktad och behandlade även vikten av fysisk aktivitet. I 
Statens offentliga utredningar (2000:19) kan man läsa att man 1974 genomförde en stor 
hälsovårdsutredning som kom med sitt slutbetänkande 1976 [SOU 1976:46]. I det slut-
betänkandet formulerade utredningen ett förslag till mål för skolhälsovården i Skollagen. Där 
kan man läsa att skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och 
förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. 
(SOU, 2000:19, s.232)  

Hälsan idag 
Begreppet hälsa har i det historiska perspektivet haft en vid betydelse och det har skett en 
betydlig förändring i vad ”bra hälsa” innebär. Det har gått ifrån att handla om bl a sjukdomar 
och hygieniska förhållanden till stress, kost, övervikt, inaktivitet, alkohol- och tobaksvanor 
etc. I Statens offentliga utredningar (2000:19) kan man läsa att begreppet hälsa kännetecknas 
av ett helhetstänkande som innebär mer än bara sjukdomsfrånvaro. Hälsa är ett tillstånd av 
psykiskt, fysiskt, socialt och emotionellt välbefinnande. Det är viktigt att barn har en god 
hälsa på alla dessa områden. Detta tillstånd måste den enskilde aktivt erövra som en egen 
resurs för att han/hon ska kunna leva ett tillfredställande och gott liv. Individens hälsa 
påverkas av förståelse för, delaktighet i och möjlighet att påverka de villkor under vilka 
han/hon lever i. Fortsättningsvis kommer begreppet hälsa innefatta fysisk aktivitet och kost 
även om det är viktigt att se helheten i barns hälsa. 
 
Fysisk aktivitet 
De som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för 
sjukdom. Det här skrevs av Edward Stanley och går att läsa i Ekblom och Nilssons bok. 
(2000, s.10) 
 
Ekblom och Nilsson (2000) definierar fysisk aktivitet som all typ av rörelse som ger ökad 
energiomsättning. Definitionen omfattar medveten och planerad muskelaktivitet såväl som 
omedvetna automatiserade rörelser av varierande slag. v. Kallings (2002) menar att fysisk 
aktivitet alltså inte behöver vara detsamma som träning och motion. Socialstyrelsen (1991:11) 
skriver i sin rapport att barn idag är mindre fysiskt aktiva än tidigare. I undersökningar som 
socialstyrelsen gjort tror man att tillkomsten av video, dataspel och liknande fritidsaktiviteter 
kan spela en roll i denna utveckling. Även i skolan förekommer det idag stillasittande verk-
samhet i hög grad och därför måste skolan ta sitt ansvar och på ett pedagogiskt sätt inväva 
fysiska aktiviteter som motvikt till den stillasittande verksamheten. Socialstyrelsen anser 
vidare att det är viktigt att utveckla nya metoder för att främja barns fysiska aktivitet eftersom 
det är viktigt att barn rör på sig. 
 
Skolan bör även uppmuntra till fysisk aktivitet efter skoldagens slut. v. Kallings (2002) 
skriver att det inte längre är en självklarhet att barn får sitt rörelsebehov tillfredställt i 
vardagen på samma sätt som tidigare. Som följd av att många barn är fysiskt inaktiva kan man 
se ökade problem med övervikt och olika sjukdomar. Bohlin, Sundberg och Davidsson (2004) 
skriver att barn ofta tillbringar mycket tid med TV-tittande, datorer och videospel och därmed 
kan utveckla en livsstil som utesluter regelbunden motion. Bremberg (1998) konstaterar att 
idrottsundervisningen har minskat betydligt och dagens idrottsundervisning på en till tre 
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timmar i veckan inte tillgodoser barns behov av fysisk aktivitet. Bohlin, Sundberg och 
Davidsson (2004) menar att rörelse och hälsa kan vara en väg till ett tryggare och hälso-
sammare liv vilket kan vara av betydelse i det snabbt föränderliga samhället vi lever i idag. 
Bremberg (1998) anser att man även med små och regelbundna insatser kan medföra 
förbättrad hälsa.  
 
Socialstyrelsen (1990) skriver att fysisk aktivitet är av grundläggande betydelse för barns 
kroppsutveckling så väl som motoriskt, socialt och personligt. Socialstyrelsen (1991:11) 
skriver i sin rapport om vikten av att fysisk aktivitet, förutom att vara fysiologiskt nyttig, även 
bör vara rolig och lustbetonad. Detta för att främja hälsan i ett helhetsperspektiv. Flera 
positiva effekter av regelbunden fysisk aktivitet blir att man orkar mer, pulsen blir lägre, 
hjärtat mindre belastat och den upplevda ansträngningen blir mindre. Dessutom förändras 
ämnesomsättningen och kroppen använder mer fett och mindre kolhydrater för energi-
utvinning. Detta är av betydelse för vikt och näringsbalans.  
 
För att uppnå och bibehålla dessa positiva effekter är det viktigt att den fysiska aktiviteten blir 
till en regelbunden vana. Det behövs relativt lite aktivitet för att bibehålla dessa positiva 
effekter. Här har skolan en viktig uppgift att på alla sätt uppmuntra eleverna till fysisk 
aktivitet för att på så sätt främja deras välbefinnande. v. Kallings (2002) skriver att det främst 
är fysisk aktivitet och kunskap om förbättrade matvanor som är värt att satsa på.  
 
Kost 
Vad människor äter och dricker under sina liv spelar stor roll för välbefinnandet. 
Livsmedelsverket (2001) skriver att bra matvanor är en förutsättning för att må bra, utvecklas, 
växa, orka arbeta och gå i skola. Carlén och Dahlkwist (1995) skriver att kosten är speciellt 
viktig under våra första tjugo år eftersom det är under dessa år kroppen byggs upp. 
Socialstyrelsen (1991:11) hävdar att ett av dagens problem, gällande kost hos barn, är att de 
äter oregelbundet och att maten är alltför fet. Hos barnen idag kan man inte hitta några tecken 
på näringsbrist vilket tyder på att barn får i sig allt de behöver men en större energiandel fett 
än vad de behöver. Idag har man sett att 8-13- åringars energiintag är lägre än i början av 
1970-talet trots det så väger de mer och har mer underhudsfett. En trolig förklaring till detta är 
att deras fysiska aktivitet har minskat. I undersökningar Socialstyrelsen har gjort ser man att 
barnen under de senaste decennierna får allt större del av sitt dagliga energiintag från 
småätande mellan målen. Samtidigt har de sett att energitillskotten från lunch och middag har 
minskat.  
 
Socialstyrelsen (1990) pekar på att många barn ersätter måltider i hem och skola med 
snabbmat från gatukök eller motsvarande. Skolan har här en viktig funktion genom att erbjuda 
eleverna en näringsriktig skollunch. Vidare menar de att skollunchen, enligt rekommen-
dationer, bör ge eleverna 25-30 % av deras dagliga intag av energi och näringsämnen. 
Dessutom kan matsituationerna i skolorna öka elevernas medvetenhet om matens betydelse 
för hälsan och bidra till social samvaro. Pedagoger som deltar vid matsituationerna i skolan 
har möjlighet att stimulera eleverna till en god matkultur.  
 
I Livsmedelsverkets (2001) riktlinjer för skolluncher går det att läsa att de elever som äter en 
tillräcklig lunch orkar koncentrera sig under lektionerna och har därför bättre förut-   
sättningar för att prestera bra i skolan. Skollunchen är därför en viktig resurs i skolarbetet. 
Skolrestaurangen kan bli en positiv mötesplats för hela skolan. Skollunchen bör vara så 
tilltalande att varken elever eller de vuxna i skolan väljer andra alternativ till lunch. En bra 
skollunch bör vara både god, hälsosam och lustfylld. Socialstyrelsen (1991:11) skriver i sin 
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rapport att familjen har fått allt mindre betydelse för att forma barns matvanor, istället har 
reklam och utbudet i vårt samhälle kommit att spela en allt större roll. Carlén och Dahlkwist 
(1995) menar att den inställning till mat som vi får med oss som barn kan lätt följa oss hela 
livet och att ändra matvanor är oftare lättare sagt än gjort. 
 
Framtid 
I Statens offentliga utredningar (2000:19) kan man läsa att många av de stora folkhälso-
problem som vi ser i vårt samhälle idag har samband med människors livsstil och 
levnadsvanor. Sådana här vanor grundläggs ofta redan i unga år men dess konsekvenser som  
t ex kostrelaterade sjukdomar blir inte tydliga förrän i vuxen ålder. Barn med fetma kan 
däremot redan i unga år drabbas av olika sjukdomar orsakade av detta.  
 
Bremberg (1998) beskriver att övervikt är en hälsorisk som har ökat det senaste decenniet bl a 
hos barn. Ett högt intag av fett och socker samt fysisk inaktivitet är de främsta faktorerna som 
bidrar till övervikt. I Socialstyrelsens rapport (1991:11) skriver de att de matvanor vi 
människor skapar har en central roll för vårt välbefinnande och felaktiga matvanor kan bl a 
leda till typ 2-diabetes*, fetma och andra hälsoproblem. En hög fettkonsumtion kan höja 
blodfettnivån vilket medför en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Olämplig kost kan även 
bidra till en rad olika cancersjukdomar som t ex cancer i tjocktarm, prostata och magsäck. När 
man talar om kost i samband med cancer anses fettkonsumtionen vara den viktigaste faktorn. 
Det finns klara långsiktiga trender som visar att kroppsvikten hos barn har ökat på ett oroande 
sätt under en längre tid. Den kraftigt ökade kroppsvikten beror inte främst på ökat energiintag 
utan troligen på minskad fysisk aktivitet och felnäring. Hormonella störningar och medfödd 
fetma drabbar ett så litet antal att det inte har något samband med den allmänna tendens till 
övervikt som finns bland barn idag.  
 
Socialstyrelsen skriver vidare att man mitt i den negativa utvecklingen kan se, i flertalet 
undersökningar och rapporter, att det är möjligt att bryta trenden. Detta kan göras genom att 
förändra kostvanor och uppmuntra till fysisk aktivitet under skoldagen såväl som under 
fritiden. Orsakerna till folkhälsoproblem idag har sin grund på många nivåer i samhället. 
Dessa orsaker måste sökas på flera olika håll och individernas självständiga handlande måste 
alltid gå hand i hand med samhällsåtgärder som gynnar hälsan.  
 
På Statens folkhälsoinstituts hemsida kan man läsa att Livsmedelsverket och Statens 
folkhälsoinstitut på regeringens uppdrag har tagit fram ett underlag till en handlingsplan för 
goda matvanor och ökad fysisk aktivitet bland befolkningen. Där finns tydligt formulerade 
mål, en samlad strategi för att nå målen samt 79 konkreta insatser för hur det ska bli enklare 
att äta bättre och röra sig mer. Det finns ingen enskild insats som ensam kan få bukt med det 
snabbt ökande hälsoproblemet med övervikt och fetma. Att få till stånd bättre matvanor och 
ökad fysisk aktivitet, speciellt bland barn och ungdomar kräver mobilisering och engagemang 
på många plan i samhället.  
 
Exempel från de 79 konkreta insatser som Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket tagit 
fram:  

• För att inspirera till lek, rörelse, idrott och utomhusundervisning ska ett nationellt 
program upprättas för att inventera, rusta upp och förnya skol- och förskolegårdar. 

 
 
 
* Typ 2- diabetes kallas även ålders/ vuxendiabetes. 
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• Riktlinjerna för maten i skolan ska utvecklas och även inkludera frukost, mellanmål, 
frukt, matmiljön och cafeterior. Dessa riktlinjer ska omfatta förskola, grundskola och 
gymnasieskolan. 

 
• Man föreslår en rejäl satsning på fortbildning av personal inom bl a skolan. 

Fortbildningen ska gälla betydelsen av goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. 
 
Inom skolan pågår ett flertal projekt för att gynna elevers hälsa där man lägger stor vikt vid 
fysisk aktivitet och förbättrad kost.  
 
Projekt 
Nedan beskrivs två av de projekt som pågår runt om i landet gällande fysisk aktivitet och 
förbättrad kost bland skolbarn.  
 
v. Kallings (2002) skriver om STOPP-projektet (Stockholm Obesity Prevention Project). Det 
är ett forskningsprojekt där man studerar om man kan förebygga fetma och övervikt bland 
barn i 6-9 års ålder, med hjälp av mer rörelse och bättre kost. Skolorna i projektet vill servera 
barn bra mat som ger energi och är mättande. I arbetet med projektet har man infört fler 
gymnastiktimmar, utomhuspedagogik i andra ämnen och översyn av lunch och mellanmål. I 
projektet undersöker man i hur stor utsträckning eleverna tillbringar skolarbetet och fritiden 
stillasittande. Man registrerar elevernas vikt och längd för att följa resultatet och under vissa 
perioder får eleverna bära accelerometrar för att mäta deras fysiska aktivitet. Projektet 
beräknas avsluta hösten 2005.  
 
Vidare skriver författaren om Bunkefloprojektet som är ett samverkans- projekt mellan skolan 
och den lokala idrottsföreningen. Målet med projektet är att ge de barn som ingår i projektet 
färdigheter och möjligheter att själv ta ansvar för sin hälsa i ett livslångt perspektiv. Alla som 
ingår i projektet får dagligen en lektion idrott och hälsa. Rektorn på skolan har beslutat att 
ämnet idrott och hälsa är ett dagligt och obligatoriskt kärnämne. Den fysiska aktiviteten under 
lektionen handlar om att skapa lust till rörelse och att lära sig kontrollera sin egen kropp. 
Bunkelfloprojektet har även som mål att sprida modellen de arbetar efter till skolor och 
företag runt om i landet.     
 
Förutom de större rikskända projekt som finns pågår det även många mindre lokala projekt. 
Personalen på många skolor i Sverige ser idag ett behov av att förbättra kostvanor och 
uppmuntra till fysisk aktivitet och tar därmed egna initiativ till att starta olika hälsoprojekt. 
 
Pedagogiska teorier 
Att värna om elevers hälsa på olika sätt har genom tiderna haft betydelse för pedagoger, men 
sätten har varierat. Vi behandlar här nedan några av de pedagogiska filosofer som vi tycker 
knyter an till vår definition av hälsa och hur vi tycker att man kan arbeta med hälsobegreppet i 
dagens skola. Vi börjar med att titta på Maslows behovshierarki eftersom han anser att 
primärbehoven i denna hierarki är viktiga att tillfredställa för att människan ska fungera i 
vardagen. Efter att de primära behoven är tillfredsställda kan man vanor skapas. Detta talar 
Dewey om.  Vidare nämner vi Gardners teori om de åtta intelligenserna och belyser särskilt 
den kroppslig-kinestetiska intelligensen. Till sist behandlar vi Bourdieu och hans tankar kring 
den makt skolan besitter som institution.  
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Maslow 
Imsen (2000) berättar att det enligt Maslows behovshierarki är nödvändigt att tillgodose de 
fysiologiska behoven som finns hos varje människa för att kunna ta sig vidare högre upp i 
hierarkin. I Maslows behovshierarki ligger det (1) fysiologiska behoven till grund för att 
vidare kunna tillgodose (2) behovet av trygghet och säkerhet, (3) behovet av kärlek och social 
anknytning, (4) behovet av uppskattning och positiv självuppfattning och slutligen (5) be-
hovet av självförverkligande. Hos varje människa måste först behovet av hunger och törst 
tillfredställas innan man kan hitta motivationen för att kunna göra något annat. Ett hungrigt 
barn är upptaget av att tänka på mat, inte av att lära sig att räkna eller att läsa 
samhällskunskap. (Imsen, 2000, s.281)  
 
Dewey 
Enligt Stensmo (1994) menar Dewey att vanor representerar kontinuitet i handlingslivet. Med 
vanor menade Dewey att människors handlande påverkas av tidigare sätt att handla. Vanor är 
aktiva medel med inneboende mål, där målen i ett visst skede av vanehandlingen i nästa 
sekvens kan vara medel. Målen är vad en vana resulterar i, medlen är hur den utförs. 
(Stensmo, 1994, s.178) Deweys ord är lika aktuella idag som då och lika viktigt är det idag att 
redan i tidig ålder grundlägga goda vanor i sitt liv. På detta område skulle skolan kunna få 
vara med och påverka eleverna till bra kostvanor och regelbunden fysisk aktivitet. Detta kan 
ske genom t ex dagliga promenader. Svedberg (2004) tar i sin rapport upp olika exempel på 
aktiviteter för att på ett naturligt sätt föra in fysiska aktiviteter dagligen i undervisningen. Ett 
sätt att genomföra detta är med promenader där man sätter upp olika mål, som t ex 
tipspromenader. Svedberg såg i sin undersökning att eleverna var beroende av att 
promenaderna blev så omväxlande som möjligt för att bibehålla lusten till dessa. Dagliga 
promenader leder i förlängningen till goda vanor vilket är viktigt att grundlägga i tidiga år.  
 
Gardner 
Svedberg och Zaar (1998) berättar att vi människor, enligt Gardner, har en mångfald av 
intelligenser knutna till olika delar av hjärnan. Bland de åtta intelligenser som Gardner talar 
om finns att nämna t ex språklig intelligens, musikalisk intelligens, social intelligens, 
kroppslig-kinestetisk intelligens. Bland skolbarn kan man se att alla åtta intelligenserna är 
representerade. Vi väljer nedan att titta på barn som är begåvade med den kroppslig-
kinestetiska intelligensen. Personer med denna intellektuella läggning har god behärskning av 
sin kropp och de tycker om att arbeta med sina händer och lär sig ofta bäst genom att känna på 
och hantera olika föremål, men dessa barn får inte alltid sina behov tillgodosedda. De tycker 
om att röra på sig och kan uppleva det påfrestande att sitta stilla under långa perioder åt 
gången.  
 
Bourdieu 
Olesen (2004) skriver att en av Bourdieus ambitioner i livet var att presentera en sociologisk 
analys och förstå varför uppfostran och inlärning utvecklar sig som det gör. Bourdieu försökte 
förklara sambandet mellan den sociala verkligheten och det pedagogiska arbetet som sker. 
Han menar vidare att pedagogik i verkligheten grundar sig i sociala och kulturella 
maktförhållanden. Skolan som institution, menar Bourdieu, besitter en makt att påverka 
eleverna och då inte bara genom det som sägs utan genom skolmiljön i sig. Den maktstruktur 
som skolan ännu representerar är inte en makt främst i form av språk och ord utan som 
institution.  
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Skolans roll 
Läroplanen är det styrdokument som sätter upp mål och riktlinjer för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplanen tas fram av utbildnings-
departementet och den senaste läroplanen utkom 1994. Utifrån läroplanen har man sedan i 
varje kommun utarbetat en kommunal skolplan och vidare eventuellt en lokal skolplan som 
utarbetas på varje enskild skola. Den kommunala och den lokala skolplanen har möjlighet att 
lägga särskilt stor vikt vid olika områden t ex hälsa. 
 
Skolans ansvar 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94] 
kan man läsa att skolan skall inom ramen för hela skoldagen sträva efter att erbjuda alla elever 
daglig fysisk aktivitet. Vidare skriver man i Lpo 94 att skolan ansvarar för att varje elev efter 
genomgången grundskola ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god 
hälsa, samt förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan.  
 
Bohlin, Sundberg och Davidsson (2004) skriver att skolan har till uppgift att förmedla 
budskapet om vikten av idrott, rörelse och hälsa och detta på ett sätt utan att påtvinga någon 
något som de tycker illa om. Skolan ansvarar för att alla elever ska få en tillräckligt hög 
aktivitetsnivå för att de ska bygga upp ett starkt skelett och få andra positiva effekter. Under 
lektionstid kan pedagoger uppmuntra eleverna till aktiviteter som stimulerar till rörelse på 
raster och fritid. Vidare menar författaren att vi i skolan måste stimulera eleverna till fysisk 
aktivitet inom alla ämnen, inte bara på idrottslektionerna. I Lpo 94 skriver man att i 
skolarbetet skall de intellektuella, estetiska, praktiska och sinnliga aspekterna såväl som 
hälso- och livsstilsfrågor uppmärksammas. 
 
Vad skolan borde göra  
Det räcker inte med att laga broläggningen över livsfloden, så att folk inte ramlar eller 
hoppar i vattnet. Man måste också lära dem att simma. Aaron Antonovsky, forskare och 
professor i medicinsk sociologi (SOU 2 000:19, s.141) 
 
Halldorsson (2000) skriver att det i tidig ålder är lättare att positivt påverka barns hälsa genom 
åtgärder riktade mot sociala miljöer. Bohlin, Sundberg och Davidsson (2004) skriver i sin 
rapport att det kan vara svårt att uppnå en kontinuerlig och daglig fysisk aktiv livsstil men 
eftersom det är något som vi är skapta för bör det eftersträvas. Att befästa och automatisera ett 
nytt beteende tar vanligtvis flera år. För att kunna uppnå ett livslångt beteende med daglig 
fysisk aktivitet som en naturlig del i livet är skolan en mycket viktig arena. Detta eftersom 
barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan där atmosfären och möten med andra barn 
och vuxna har en stor betydelse för individens utveckling.  
 
Författarna menar vidare att det i skolan finns en stor potential och plattform för att 
grundlägga och befästa fysisk aktivitet som en naturlig del i barnens liv. Detta hjälper 
eleverna att utvecklas till nyfikna och friska individer. Socialstyrelsen (1990) skriver att det i 
skolan är viktigt att skapa gynnsamma förutsättningar för att barnen ska kunna utveckla 
allsidiga och utrymmeskrävande kroppsövningar. I Socialstyrelsens rapport (1991) kan man 
läsa att det är en allmänt accepterad uppfattning att motion ofta är en inkörsport för andra 
hälsofrämjande vanor.  
 
I Statens offentliga utredningar (2000:19) menar Bengt Lindström att skolor skulle kunna 
arbeta betydligt mer hälsofrämjande, men då måste skolsystemet rikta sina ansträngningar 
mot att utveckla förståelse och meningsfullt lärande. För att kunna arbeta hälsofrämjande bör 
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skolan utgå från barnens egna kunskaper och erfarenheter och även ta hänsyn till deras olika 
sätt att förstå och inhämta nya kunskaper.  
 
Vidare finns det i Statens offentliga utredningar (2000:19) möjlighet att ta del av professor 
Lasse Kannas forskning. Kannas menar att barn och ungdomar i dagens samhälle ofta 
upplever skolan som tråkig eftersom skolan ofta är inriktad på att ge eleverna kunskaper och 
färdigheter som de har användning av först som vuxna. Då barn och ungdomar lever främst i 
nuet menar Kannas att ämnen som t ex hälsa bör finnas på varje elevs schema och skolan bör 
genomsyras av de naturliga lustkällorna som naturupplevelser och lusten att lära och göra.      
 
För att bibehålla elevers lust till lärande, motivation och ork för skolarbetet är det viktigt att 
eleverna äter bra. För att lunchen ska bli så bra och tilltalande som möjligt bör skollunchen 
enligt Livsmedelsverket (2001) serveras vid samma tidpunkt varje dag och inte serveras före 
kl. 11.00 för att eleverna ska få äta sin lunch ungefär mitt i sin skoldag. Vidare 
rekommenderar Livsmedelsverket att skolorna bör försöka inreda skolmatsalen trivsamt så att 
eleverna på bästa sätt stimuleras till att få i sig den mat de behöver. Ytterligare råd som 
Livsmedelsverket ger är att låta skolpersonal, föräldrar och elever tillsammans engagera sig i 
att utforma bra skolluncher och även ge eleverna möjlighet att påverka matsedeln genom 
enkäter.  
 
Enligt Mjölkfrämjandets hemsida bör skollunchen, som redan nämnts, ge 25-30 % av dagens 
näring och energi. För att eleverna ska orka mer, vara koncentrerade och klara av skolarbetet 
bättre är det viktigt att de varje dag äter skollunch. De elever som äter skollunch mår 
dessutom bättre i skolan än de som inte äter skollunch. Sedan 1950-talet har skollunchen i 
Sverige varit avgiftsfri, vilket ger alla barn samma möjlighet till en bra skoldag. Skollunchen 
är dessutom ett bra sätt att förmedla goda matvanor, god matkultur och en bra inställning till 
mat.  
 
På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa att det för barn är viktigt med ett ordentligt 
mellanmål mellan lunchen och middagen för att de ska orka med olika fritidsaktiviteter. Detta 
mellanmål bidrar till ett minskat sug efter godis, snacks och läsk. Hur stort mellanmålet 
behöver vara beror bl a på hur långt det är mellan måltiderna. Enligt Livsmedelsverket bör 
dagens mellanmål bidra med mellan 10-20 % av barnens dagliga intag av energi och 
näringsämnen. Mellanmålet är ofta den första måltiden som barnen får laga till själva och det 
är därför viktigt att de får lära sig vad som är ett bra mellanmål.  
 
Mjölkfrämjandet skriver på sin hemsida att skolan som institution har möjligheter att påverka 
elevernas skolmåltider och skolan har dessutom möjlighet att uppmuntra eleverna till fysisk 
aktivitet. Örjan Ekblom, doktorand vid Idrottshögskolan i Stockholm, säger i en artikel 
skriven av Lönnö (2003) att barns fysiska aktivitet efter skolan har minskat. Ekblom menar att 
dagens barn tittar allt för mycket på TV på fritiden, till skillnad från tidigare generationers 
barn som tillbringade sin fritid med kompisar och aktiv utelek. Skolan borde därför 
koncentrera sig på att hjälpa de elever som inte får uppmuntran och stöd hemifrån till fysisk 
aktivitet på fritiden. 
 
Sammanfattning av bakgrund 
Hälsa har genom tiderna haft samma innebörd som idag men arbetet med hälsa i skolan har 
förändrats. Ett av de stora problemen idag, vad gäller hälsa bland barn, är att barnen är mindre 
fysiskt aktiva än tidigare. Ett annat problem är felaktig kost och skolan har här en möjlighet 
att hjälpa elever till bättre välbefinnande. Dessa problem kan skolan till viss del avhjälpa 
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genom att öka elevernas medvetande om kostens betydelse för god hälsa och uppmuntra och 
genomföra fysiska aktiviteter under skoldagen. Positiva effekter av medvetet och regelbundet 
hälsoarbete är att eleverna orkar med skoldagen bättre, lägre puls och bättre kropps-
uppfattning. Detta arbete kan man inom skolan genomföra på många olika sätt och skolans 
olika styrdokument ligger till grund för att hälsoarbeten genomförs på skolorna.  
 
Syfte 
Syftet med vårt arbete är att beskriva hur skolan idag arbetar med hälsa utifrån 
styrdokumenten och se om målen verkställs i skolans verksamhet. 
 
Avgränsning 
Hälsa är ett tillstånd av psykiskt, fysiskt, socialt och emotionellt välbefinnande. Det är väldigt 
viktigt att barn har en god hälsa på alla dessa områden. Detta tillstånd måste den enskilde 
aktivt erövra som en egen resurs för att han/hon ska kunna leva ett tillfredställande och gott 
liv. Individens hälsa påverkas av förståelse för, delaktighet i och möjlighet att påverka de 
villkor under vilka han/hon lever. I denna studie avgränsar vi oss till att belysa fysisk aktivitet 
och kost även om vi tycker att det är viktigt att se barns hälsa som en helhet.  
 
Metod 
För att kunna beskriva hur skolan idag arbetar med hälsa utifrån styrdokumenten börjar vi 
med att granska dessa för att se vilka krav och riktlinjer som anges angående hälsa. Sedan ska 
vi genomföra intervjuer och fältanteckningar för att se hur skolan arbetar med området hälsa 
samt se om målen för hälsa utifrån styrdokumenten verkställs. Undersökningarna kommer att 
genomföras i årskurs f-2 samt med pedagoger verksamma inom dessa åldersgrupper. Denna 
studie kommer att bedrivas som en kvalitativ studie. Backman (1998) skriver att en kvalitativ 
studie kännetecknas av att resultatet inte presenteras i siffror eller tal utan i verbala 
formuleringar, skrivna eller talade. Eftersom vi i denna studie kommer att få vårt resultat i 
verbala formuleringar blir naturligtvis vår studie, som ovan nämnts, en kvalitativ studie. 
Enligt Patel och Davidson (1994) kan en studie betecknas som kvalitativ eller kvantitativ 
beroende på hur man väljer att bearbeta och analysera den information man har samlat in. 
Denna studie kommer inte att bedrivas som en kvantitativ studie eftersom man i sådan 
forskning använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder.  
 
Analys av styrdokumenten 
För att kunna bilda oss en klar uppfattning om vad styrdokumenten säger angående hälsa 
kommer vi att läsa och analysera de olika styrdokumenten. Analysen av styrdokumenten 
kommer att ligga till grund för våra fortsatta undersökningar i denna studie.  
 
Material 
För att kunna genomföra denna analys kommer vi att granska Lpo 94, den kommunala 
skolplanen från två olika kommuner och den lokala arbetsplanen från två skolor i dessa olika 
kommuner. 
 
Procedur 
Vi kommer först att granska Lpo 94 för att se de övergripande målen och riktlinjerna kring 
hälsa, som gäller för skolan i stort. Sedan fortsätter vi arbetet med att granska de kommunala 
skolplanerna och vi vänder oss då till Barn- och Utbildningsnämnden [BUN] i de respektive 
kommunerna och ber att få ta del av de kommunala skolplanerna. Därefter granskar vi dem 
utifrån området hälsa för att se hur Barn- och Utbildningsnämnden har valt att behandla det i 
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de kommunala skolplanerna. På skolorna där vi kommer att genomföra vår verksamhets-
förlagda utbildning bör vi kunna hitta de lokala arbetsplanerna som vi kommer att läsa och 
granska angående området hälsa. Syftet med denna analys är att se om området hälsa går att 
följa från Lpo94 ner till de lokala arbetsplanerna och även se vilken vikt man lägger på 
området hälsa i styrdokumenten. 
 
Genomförande 
Vid arbetets början skrev vi via Skolverkets hemsida ut den senast lydelsen av Lpo 94. I detta 
styrdokument letade vi efter begreppen hälsa, fysisk aktivitet och kost och läste sedan vidare i 
de kommunala skolplanerna från de två utvalda kommunerna samt den lokala arbetsplanen 
som fanns att tillgå. Där sökte vi vidare efter dessa begrepp för att se om begreppen 
genomgående fanns nämnda i de olika styrdokumenten. Den ena kommunala skolplanen 
fanns att tillgå på den skola där intervjuerna gjordes och den andra kommunala skolplanen 
hämta vi på Barn- och Utbildningsförvaltningen. Kommun B kallade sin kommunala skolplan 
för kommunal utvecklingsplan. Skolan i Kommun A hade inte någon lokal arbetsplan och i 
Kommun B fanns den lokala arbetsplanen tillgänglig på skolan där vi intervjuande. Resultaten 
från granskningen av styrdokumenten låg sedan som grund för fortsatta analyser av 
verksamheterna. 
 
Intervjuer 
Svensson och Starrin (1996) skriver att rent allmänt kan man säga att intervju är en speciell 
form av samtal med det speciella syftet att samla in information. Vi har valt att använda oss 
av intervjuer som metod eftersom vi vill ta del av intervjupersonernas syn på ämnet hälsa. 
Svenning (2000) skriver att det är en fördel med den personliga kontakten man får vid 
intervjutillfället eftersom intervjuaren får en god referens till svaret. En annan fördel med 
personliga intervjuer är att man kan använda frågor som kräver utförligare svar och dessutom 
så har intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor. Författaren skriver vidare att en nackdel 
med personliga intervjuer kan vara att intervjuaren själv, genom sin närvaro, påverkar svaren. 
En annan nackdel kan vara att man som intervjuare tolkar svaren fel. 
 
Försökspersoner 
Vi ska genomföra intervjuer med ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden i de två 
kommuner där vi gör vår verksamhetsförlagda utbildning. Dessa personer har vi valt att 
intervjua eftersom de beslutar vad som ska finnas med i den kommunala skolplanen. Övriga 
personer som ska intervjuas är rektor, lärare och fritidspedagog på dessa skolor. Dessa 
yrkesgrupper är utvalda för att vi ska kunna följa hur man arbetar med styrdokumentens mål 
på olika nivåer. På det sättet kan vi se om målen för hälsa bearbetas och verkställs alltifrån 
rektorsnivå till personalen som arbetar med eleverna. De två skolorna där undersökningarna 
genomförs har inte någon särskild inriktning mot hälsa utan är slumpvist utvalda utifrån våra 
placeringar under den verksamhetsförlagda utbildningen.  
 
Material 
Vi kommer att tillfråga intervjupersonen om de accepterar att intervjun bandas. Intervjun 
kommer att bandas för att resultatet lättare ska kunna bearbetas och analyseras.   
 
Procedur  
Vi börjar med att ta kontakt med ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden i de båda 
kommunerna för att berätta om syftet med vår studie och avsätta tid för en intervju via mail. I 
förväg lämnar vi ut frågorna och lämnar samtidigt ett slutdatum då vi behöver svaren. Trots 
att detta är en opersonlig intervju så menar Svenning (2000) att en sådan här intervju via mail 
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ändå är en ostrukturerad intervju eftersom presentationen av frågorna är systematiskt 
upplagda men registreringen av svaren är osystematiskt upplagda. Frågorna till ordförande 
kommer främst att vara faktafrågor angående nämndens arbete eftersom deras personliga 
åsikter inte är relevanta för denna studie. 
 
Med rektorer, lärare och fritidspedagoger kommer vi att utföra personliga intervjuer vilket 
innebär att endast en respondent i taget intervjuas. Vid första kontakten med intervju-
personerna kommer vi att berätta om syftet med vår studie och även låta dem ta del av 
intervjufrågorna. Detta sker i god tid innan den planerade intervjun äger rum för att ge 
intervjupersonerna tid till förberedelse. Svenning (2000) skriver att man måste garantera 
konfidentiell behandling vid denna första kontakt vilket innebär att endast undersöknings-
ledare och intervjuare kommer att känna till vem som sagt vad. Vi kommer att utföra 
intervjuerna i en ostörd miljö för att under intervjuernas gång inte bli avbrutna och störda. 
Intervjun kommer att vara en ostrukturerad intervju. Enligt Svenning (2000) är vår intervju 
ostrukturerad eftersom presentationen av frågorna kommer att ske på ett systematiskt sätt 
(dock med möjlighet till följdfrågor) och registreringen av svaren sker på ett osystematiskt 
sätt. Intervjuerna med rektorer, lärare och fritidspedagoger börjar med frågor som är öppna 
men begränsade till området hälsa och avgränsas eftersom. Svensson och Starrin (1996) 
skriver att en kvalitativ intervju förutsätter att frågorna till en början ska vara så öppna som 
möjligt.  
 
Genomförande 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning var två av oss placerade i Kommun A och en i 
Kommun B. Därför hade vi möjlighet att vara två närvarande vid intervjuerna i Kommun A. 
 
I Kommun A började vi med att via telefon kontakta ordföranden i Barn- och 
Utbildningsnämnden och presentera vårt arbete. Intresse fanns att delta och vi mailade sedan 
frågorna som besvarades redan till nästa dag. I Kommun B fick vi inte tillgång till något 
telefonnummer till ordföranden i BUN, därför togs första kontakten via mail. Ordföranden i 
Kommun B hade inte möjlighet att svara på frågorna, så frågorna skickades därför vidare av 
ordföranden till skolchefen i kommunen.  
 
Vi tog som planerat kontakt med rektorer, lärare och fritidspedagoger i de båda kommunerna 
och presenterade vårt arbete och lämnade därefter ut intervjufrågorna och bokade tid för 
intervju. Vi genomförde sedan personliga intervjuer med alla respondenter utom rektor i 
Kommun A. I Kommun A fick vi inte möjlighet att genomföra intervjun med ordinarie rektor 
och därför genomfördes intervjun med deltidsarbetande rektor som ansvarar för ett framtida 
projekt. På grund av tidsbrist hos rektorn besvarades frågorna via mail. De intervjuer som vi 
genomförde personligen ägde rum i ostörda klassrum och personalrum. Eftersom vi inte hade 
tillgång till någon bandspelare antecknades svaren från intervjuerna ned vid intervjutillfället. 
Vid de personliga intervjuerna i Kommun A agerade en av oss som intervjuare och den andra 
som sekreterare.  
 
Vi har granskat svaren från de olika respondenterna och tittat efter den ”röda tråden” 
angående arbetet med hälsa i verksamheterna. Detta har vi gjort genom att ställa rektorernas 
svar gentemot pedagogernas svar för att se om den ”röda tråden” går att följa genom verk-
samheten.  
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Fältanteckningar 
Genom att föra fältanteckningar under vår verksamhetsförlagda utbildning vill vi få en 
uppfattning om hur skolan arbetar med hälsa utöver idrottslektionerna och aktiviteter på 
rasterna. Eftersom vår verksamhetsförlagda utbildning endast pågår under fem veckor blir 
denna del av undersökningen inte representativ för skolans resterande arbete med hälsa under 
läsåret. 
 
Försökspersoner 
Vi kommer under lektionstid att följa pedagoger och elever, från årskurs f-2, där vi kommer 
att göra vår verksamhetsförlagda utbildning. Detta för att se hur de arbetar med området hälsa.   
 
Procedur 
Efter varje skoldags slut kommer vi individuellt att göra en skriftlig reflektion över om och 
hur de har arbetat med hälsa i barngruppen. 
 
Genomförande 
Vi har efter varje skoldags slut individuellt skrivit en reflektion om och hur de i barngruppen 
har arbetat med och pratat om hälsa under dagen. Vid återkommande fysiska aktiviteter tittade 
vi även på ungefär hur länge den fysiska aktiviteten pågick. Vi sammanfattade sedan dessa 
anteckningar för att vi skulle se hur man arbetar med och vilken vikt man lägger vid fysisk 
aktivitet och kost i barngruppen. 
 
Sammanfattning  
Utifrån resultaten av våra analyser av styrdokumenten kommer vi att följa upp hur målen och 
riktlinjerna angående området hälsa verkställs i skolverksamheten. Genom resultaten av 
intervjuerna med ordföranden i Barn- och Utbildningsnämnden, rektorer, lärare och 
fritidspedagoger kommer vi att se på vilket sätt mål och riktlinjer kring området hälsa 
genomförs på de olika nivåerna. Vi kommer att se varför de olika beslutstagarna valt att lägga 
olika vikt vid området hälsa i de kommunala och lokala arbetsplanerna. För att följa upp hur 
lärare och fritidspedagoger arbetar med det som står i styrdokumenten angående hälsa 
kommer vi att jämföra vad personerna sagt i intervjuerna och vad som verkställs i 
barngruppen. På det här sättet följer vi de två skolorna från kommunnivå till praktisk 
verksamhet för att få en helhetsbild av skolornas arbete var för sig angående området hälsa 
och sedan jämföra de olika resultaten.  
 
Validitet och reliabilitet 
Enligt Rudberg (1993) så är validitet och reliabilitet två begrepp som spelar stor roll inom den 
beteendevetenskapliga forskningen. Validitet kan översättas med giltighet och mäter för-
mågan på den valda metoden att mäta det man avser att mäta. Reliabilitet kan översättas med 
noggrannhet och mäter vilket inflytande slumpen har haft på mätresultaten. Ju mer diverse 
slumpfaktorer får spela in – desto lägre blir reliabiliteten och validiteten och desto mindre 
vågar man lita på att resultaten är tillförlitliga. (Rudberg, 1993, s.66) 
 
Resultat 
Vi har under vår fem veckor långa verksamhetsförlagda utbildning på en skola i vardera 
kommun genomfört undersökningar i form av analyser, intervjuer och även fört fält-
anteckningar. Vi kommer att redovisa resultatet från dessa två kommuner genom att benämna 
de som Kommun A och Kommun B och detta för att inte utlämna någon person eller 
verksamhet på något sätt. I resultatet kommer vi under Kommun A respektive B sammanfatta 
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resultaten från de olika undersökningsmetoderna. Dessa resultat kommer vi att sammanställa 
var kommun för sig för att se om och hur dessa följer Lpo 94: s mål och riktlinjer, angående 
hälsa, i verksamheten.   
 
Kommun A 
 
Analys av styrdokumenten 
I Lpo 94 kan man läsa att skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 
inom ramen för hela skoldagen. Vidare skriver man i Lpo 94 att skolan ansvarar för att varje 
elev efter genomgången grundskola ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för 
en god hälsa samt förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Enligt Lpo 94 är kunskapen 
om vikten av en god hälsa och daglig fysisk aktivitet något som man betonar och lägger vikt 
vid. I denna kommuns kommunala skolplan kan man läsa att den fysiska hälsans betydelse för 
psykiskt välbefinnande och lärande ska särskilt beaktas. Fysisk aktivitet och utomhuslärande 
ska vara naturliga inslag i den dagliga verksamheten. Här kan man tydligt se att Kommun A 
har tagit fasta på vad Lpo 94 har skrivit angående hälsa och fysisk aktivitet även om det är en 
mindre del av deras kommunala skolplan. På skolan i denna kommun fanns det ingen lokal 
arbetsplan att tillgå utan verksamheten arbetade utifrån de riktlinjer som finns i Lpo 94 och 
den kommunala skolplanen.  
 
Intervjuer 
Vi kommer att visa vad vi kommit fram till genom intervjuerna med ordförande i BUN, 
rektor, lärare samt fritidspedagog. För att se hur begreppet hälsa behandlas i Kommun A 
börjar vi med att sammanställa resultatet från intervjun med BUN. Ordförande berättade att 
kommunen valt att ta upp hälsa och fysisk aktivitet i den kommunala skolplanen därför att 
hälsa är en naturlig grund att bygga vidare på. Ordförande ansåg att den fysiska hälsan är en 
förutsättning för den psykiska hälsan och ansåg vidare att god hälsa bland personal och elever 
är en bra indikator för att man skall orka med skolans förhållandevis tuffa arbetssituation. 
Eftersom nämnden har som mål att helst alla ska klara skolan ser de hälsa som en viktig del 
att fokusera på. Ordförande menade att hälsa, lärande och trygghet intimt hör ihop. När vi 
frågade om hur BUN tänkte att skolorna skulle genomföra det som de skrivit i den 
kommunala skolplanen, svarade ordförande att många skolor redan har infört det som står 
skrivet om hälsa i den kommunala skolplanen. 
 
Vidare intervjuade vi rektorn på den aktuella skolan i kommunen och rektorn berättade för oss 
att det inte finns någon lokal arbetsplan på skolan. Rektorn menade att skolans ansvar därför 
blir att följa riktlinjerna i Lpo 94 och den kommunala skolplanen. Vidare menade rektorn att 
kommunen arbetar för att förbättra hälsan hos personalen genom att erbjuda utbildnings-
satsningen: Ett liv i balans. På frågan vilken möjlighet rektorn har att påverka arbetet med 
kost och fysisk aktivitet svarade rektorn att det i dagsläget inte går att påverka kosten särskilt 
mycket, men personalen arbetar för en lugn och avspänd matsituation. När det gäller den 
fysiska aktiviteten tyckte rektorn att det i hög grad går att påverka till mer fysiska aktiviteter 
genom att nyttja det frirum som både läroplanen och timplanen ger. Detta genom att man på 
en enskild skola bestämmer att idrott och hälsa under en viss period ska ha ett stort och 
väsentligt utrymme i undervisningen. Detta menade rektorn kan leda till bättre förutsättningar 
för inlärning.  
 
Vi fortsatte sedan med att intervjua lärare och fritidspedagog på skolan. Vi visade dem de två 
tidigare nämnda utdragen ur Lpo 94 (se bilaga 3, fråga 2 & 3) och frågade hur de arbetar för 
att uppnå dessa mål. Fritidspedagogen menade att han/hon i allmänna ordalag pratar med 
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eleverna om vad man ska äta och hur viktigt det är att röra på sig. Fritidspedagogen berättade 
också om hur han/hon i sitt dagliga arbete har idrott, bad, rörelselekar, promenader, fri lek och 
hemkunskap. God hälsa är för mig rörelse, det är viktigare än bra kost för mig. Läraren 
svarade att han/hon försöker uppnå dessa mål genom att informera föräldrarna om hur viktigt 
det är för eleverna att sova, äta rätt och ha en bra livsstil. I matsalen pratar dessutom läraren 
med eleverna om hur viktigt det är att äta av allt och vad god kost innebär. Läraren underströk 
att eleverna alltid skulle ha 25 minuter på sig i matsalen och detta arbetade de med i alla 
klasser på skolan. Läraren använder sig av ute- och innelekar och har även ett utepass en gång 
i veckan med eleverna för att öka deras fysiska aktivitet. Under vissa perioder arbetar 
arbetslaget väldigt intensivt med särskilda aktiviteter som t ex skidåkning. Läraren tycker att 
den fysiska aktiviteten är viktig för att eleverna ska bli starka och orka bättre. Det är viktigt 
att barnen grundlägger en god fysik redan som unga och att de vänjer sig att utöva fysiska 
aktiviteter. Båda pedagogerna pekade på att det vid matsituationerna är viktigt att en vuxen är 
närvarande samt att det är en lugn och trevlig stämning vid måltiderna utan stress och med bra 
bordsskick. Arbetslaget på skolan kan inte styra varken lunchens eller mellanmålets innehåll 
eftersom detta bestäms centralt i kommunen. Fritidspedagogen berättade att han/hon skulle 
vilja införa att man i alla klasser under skoltid ska promenera 20 minuter per skoldag, de 
dagar då annan fysisk aktivitet inte finns schemalagd.  
 
Fältanteckningar 
Under vår fem veckors verksamhetsförlagda utbildning på en skola i Kommun A har vi 
studerat klassverksamheten och fört anteckningar angående deras arbete kring hälsa. Under 
dessa fem veckor hade klassen två stycken friluftsdagar och inför båda dessa friluftsdagar 
pratade läraren om vikten av att ta med en ordentlig matsäck för att orka med hela dagen. 
Under tre av dessa fem veckor hade skolan en intensiv skidperiod med skidåkning i princip 
varje dag och detta avslutades med ”Lilla Vasaloppet”. Dessa skidåkningspass pågick ungefär 
30 minuter per tillfälle. Inför denna skidperiod pratade läraren om varför det är bra med fysisk 
aktivitet och då menade läraren att eleverna genom skidåkning ökar sin kondition och på så 
sätt bättre orkar med skolarbetet. Läraren arbetade även med fysisk aktivitet med hjälp av 
rörelselekar, rörelsesånger och tipspromenad under denna femveckorsperiod. I årskurs 2 får 
eleverna under en period ha hemkunskap tillsammans med fritidspedagogen vid fem tillfällen. 
Under två av dessa tillfällen hade vi möjlighet att delta. Under första tillfället fick eleverna 
fylla i kostcirkeln och färglägga. Vid andra tillfället skulle eleverna göra en frukost, de gjorde 
då scones som de senare fick äta. Vi hade vid ett tillfälle möjlighet att vistas i elevernas 
lunchmiljö och fick då se hur det fungerade när eleverna skulle sitta 25 minuter i matsalen.   
 
Analys av resultat 
I Kommun A har man tagit fasta på fysisk aktivitet i sin kommunala skolplan. Denna och Lpo 
94 är skolans riktlinjer vad gäller hälsa eftersom de inte har någon lokal arbetsplan. Eftersom 
BUN ser hälsa som en viktig del att fokusera på har man valt att ta med begreppet fysisk 
aktivitet i den kommunala skolplanen därför att det på alla skolor bör vara ett naturligt inslag i 
den dagliga verksamheten och detta finns också att läsa i Lpo 94. Rektorn talar också om 
vikten av fysisk aktivitet hos eleverna eftersom att rektorn tycker att det främjar inlärningen. 
Hans/hennes sätt att främja hälsoarbetet på skolan är att ge skolan möjlighet att avsätta tid för 
hälsoarbete. Rektorn menade däremot att hans/hennes främsta uppgift inom hälsoområdet var 
att värna om personalens hälsa. Vid intervjuerna med pedagogerna kom det fram att ingen av 
dessa kände till vad det stod i den kommunala skolplanen om hälsa även om rektorn menade 
att den kommunala skolplanen är tillsammans med Lpo 94 de riktlinjer som pedagogerna ska 
arbeta efter. Trots denna brist kunde vi i verksamheten se att pedagogerna la relativt stor vikt 
vid olika slags arbeten med fysiska aktiviteter.  
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Kommun B 

Analys av styrdokumenten 
I Lpo 94 kan man läsa att skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 
inom ramen för hela skoldagen. Vidare skriver man i Lpo 94 att skolan ansvarar för att varje 
elev efter genomgången grundskola ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för 
en god hälsa samt förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Enligt Lpo 94 är kunskapen 
om vikten av en god hälsa och daglig fysisk aktivitet något som man betonar och lägger vikt 
vid. Kommun B har i sin kommunala utvecklingsplan som vision att både elever och personal 
ska vara trygga och ha en god hälsa. Detta kan man även läsa i Lpo 94 där det står att eleverna 
ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna om en god hälsa. Som åtgärdspunkt har 
denna kommun tagit med att man vill att elevernas skolmiljö skall utformas så att den 
stimulerar till lek- och fysiska aktiviteter. Genom att förbättra skolmiljön vill Kommun B att 
eleverna ska lockas till lek- och fysiska aktiviteter och detta kan man koppla till Lpo 94: s 
strävan att alla elever ska erbjudas daglig fysisk aktivitet. Skolan i denna kommun tar inte upp 
något om hälsa i sin lokala arbetsplan. 
 
Intervjuer 
I likhet med Kommun A kommer vi här att visa vad vi kommit fram till genom intervjuerna 
med skolchefen i Kommun B, rektor, lärare samt fritidspedagog. Vi började med att 
sammanställa resultatet från intervjun med skolchefen för att se hur begreppet hälsa behandlas 
i Kommun B. Skolchefen berättade att begreppet hälsa i den kommunala skolplanen innefattar 
frisk och god fysik och med detta menar han/hon är viktigt för att på ett bra sätt klara av 
arbete och studier. Vidare menade skolchefen att begreppet hälsa finns med i den kommunala 
skolplanen därför att friskvård i vid bemärkelse är något man satsar på i kommunen. Han/hon 
berättade att man på senare tid även satsar på dagliga fysiska aktiviteter hos elever. På frågan 
hur skolorna ska genomföra det som tagits upp i den kommunala skolplanen angående hälsa 
svarade skolchefen att varje skola har förtroendet att utifrån sina förutsättningar planera, lägga 
in och genomföra hälsofrämjande åtgärder. Arbetet följs upp genom de utvärderingar och den 
kvalitetsredovisning som upprättas varje år. 
 
Vidare intervjuade vi rektor på den aktuella skolan i kommunen och rektorn berättade att på 
skolan finns en lokal arbetsplan, men denna tar inte upp begreppet hälsa eftersom rektorn 
tycker att det faller sig naturligt att man arbetar med hälsa i skolan. Rektorn berättade vidare 
att man på skolan skulle kunna bli bättre på att informera föräldrarna om vilka olika 
ansvarsområden skolan och föräldrarna har angående hälsa. Rektorn känner naturligtvis ett 
ansvar för att personalen ska må bra och satsar därför på hälsoprojektet ”Hälsonyckeln” som 
finns i kommunen. Rektorn menar att det är viktigt att personalen mår bra för att få en bra 
verksamhet. Vidare menar rektorn att det är upp till varje enskild skola hur man arbetar med 
fysisk aktivitet, men rektorn menar att hans/hennes ansvar som rektor är att ge utrymme i 
verksamheten för hälsoarbete. Ansvaret för hälsoarbetet på skolan anser rektorn är 
gemensamt, men det yttersta ansvaret har rektorn. Varje år görs kvalitetssäkringar för att 
säkerställa att målen på detta område uppnås. Rektorn berättar om arbetet med fysisk aktivitet 
med eleverna som pågår på skolan där han menar att förutom de ordinarie bad- och 
idrottslektionerna promenerar eleverna till och från dessa aktiviteter. Dessutom menar rektorn 
att det finns ett stort värde i naturen och miljön som finns runt skolan som inbjuder till lek och 
rörelse.   
 
Vi intervjuade sedan lärare och fritidspedagog på skolan. När vi visade pedagogerna de 
tidigare nämnda utdragen ur Lpo 94 (se bilaga 3, fråga 2 & 3) fick vi veta hur de på olika sätt 
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arbetar för att uppnå dessa mål. Där ingår fruktstund varje dag, promenader till och från 
aktiviteter, vinteraktiviteter utomhus som skidor och skridskor. De följer upp arbetet med 
promenaderna genom att berätta för föräldrarna på utvecklingssamtalen om hur barnen klarar 
av promenaderna. Fritidspedagogen berättar att han/hon i barngruppen arbetar med fysisk 
aktivitet genom att stimulera barnen till aktiviteter utomhus såsom fotboll, bandy, skoljoggen 
och hopprep. Vad gäller kosten menar fritidspedagogen att det är viktigt att personalen 
föregår med gott exempel för att barnen ska smaka både på grönsakerna och också den 
vegetariska maten. Läraren berättar om sitt arbete i barngruppen vad gäller kost och tycker att 
det är viktigt att alla elever äter av maten och även att någon vuxen sitter med och äter 
tillsammans med barngruppen. I Kommun B:s lokala arbetsplan tar man inte upp något om 
hälsa och pedagogerna menar att detta beror på att de detta år lägger stor vikt vid ett särskilt 
mål i svenska, även om de naturligtvis arbetar med övriga arbetsområden. Vad gäller ansvaret 
för hälsoarbetet på skolan anser läraren att det är skolhälsovården, personalen på skolan, 
politikerna och samhället i övrigt som bär detta ansvar. Fritidspedagogen tycker att det är 
viktigt med god hälsa hos eleverna eftersom god hälsa gör att barnen orkar med sin skoldag 
och fritid.  
 
Fältanteckningar 
I likhet med Kommun A har vi under vår fem veckors verksamhetsförlagda utbildning på en 
skola i Kommun B studerat klassverksamheten och fört anteckningar angående deras arbete 
kring hälsa. Under dessa fem veckor inträffade det en friluftsdag och vid denna friluftsdag 
fick eleverna välja mellan några olika utomhusaktiviteter. Eleverna hade varje dag en s k 
”väljtid” där de själva fick välja vad de ville göra under cirka 30 minuter, denna tid var lagd i 
anslutning till förmiddagsrasten. Eleverna fick välja fritt vad de ville göra och under denna 
period valde några elever någon sorts fysisk aktivitet utomhus som t ex skidor. Under dessa 
fem veckor kunde vi se att barngruppen vid ett fåtal tillfällen utförde rörelselekar under 
lektion. Två gånger varje vecka promenerade elever och pedagoger till idrott och bad och 
dessa promenader tog mellan 10-20 minuter. Under lunchsituationen uppmuntrade peda-
gogerna eleverna att äta från salladsbordet och även smaka den vegetariska maten. Barnen ges 
möjlighet att, innan huvudrätten ställs fram, ta och äta av salladsbordet och detta för att 
eleverna ska få i sig grönsaker samt att det praktiskt underlättar för kökspersonalen. Eleverna 
sitter och äter minst 15 minuter.  
 
Analys av resultat 
I Kommun B:s kommunala utvecklingsplan talar man om betydelsen av god hälsa hos elever 
och personal. Det saknades däremot dokumentering angående hälsa i den lokala arbetsplanen. 
Utifrån skolchefens svar kunde vi se att friskvård i denna kommun är något de satsar på. Även 
rektorn menade att det är viktigt att satsa på personalens hälsa, eftersom personal med god 
hälsa skapar bättre förutsättningar för en bra verksamhet. Skolchefen och rektorn menade 
båda att det är upp till den enskilda verksamheten hur pedagogerna jobbar med hälsa och båda 
uttryckte förtroende till pedagogerna inom verksamheterna att genomföra hälsoarbetet på 
bästa sätt. Detta arbete följs även upp genom utvärderingar. I verksamheten kunde vi se att 
pedagogerna tog ansvar för hälsoarbetet genom att medvetet arbeta med t ex promenader och 
”väljtid” även om det inte var inskrivet i den lokala arbetsplanen. 
 
Diskussion 
I denna diskussion kommer vi att koppla samman resultaten från undersökningarna med 
tidigare forskning inom området hälsa. Vår egen reflektion av detta kommer vi att ta med oss i 
vårt framtida arbete som pedagoger. Som vi skrev i bakgrunden är hälsa i alla aspekter ett 
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aktuellt och omdebatterat ämne och därav kommer vi med intresse följa framtida forskning 
inom detta område. 
 
Validitet och reliabilitet 
Utifrån de metoder vi valde att använda oss av anser vi att vår validitet är relativt hög. Valet 
av metoder anser vi vara det bästa utifrån vårt syfte eftersom att vi då har kunnat följa den 
”röda tråden” från styrdokumenten ner i verksamheten. Vår validitet kunde ha varit högre 
eftersom vi i efterhand såg att vissa av våra intervjufrågor var aningen upprepande (se bilaga 
2 & 5, fråga 2 & 3 liknar fråga 8 & 9 samt bilaga 3 & 6, fråga 2 & 3 liknar fråga 10 & 11). 
Reliabiliteten anser vi är relativt hög vad det gäller metoderna analyser och intervjuer 
eftersom att de flesta intervjupersonerna var engagerade, tillmötesgående och utförliga i sina 
svar. Fältanteckningarna däremot påverkades mer av slumpen eftersom dessa utfördes under 
en begränsad tid vilket kan vara missvisande för resultatet. 
 
I efterhand kan vi se att undersökningarna hade kunnat få en större bredd om vi hade valt att 
intervjua fler pedagoger i verksamheten. Vi hade genom att intervjua fler pedagoger i 
verksamheten kunnat få en bredare bild av pedagogernas arbete, men vi hade då inte kunnat 
föra fältanteckningar på vad som verkligen genomfördes i klasserna. Precis som vi nämnt 
tidigare i arbetet gjordes fältanteckningarna endast under fem veckor och kan därför inte ge en 
heltäckande bild av det kontinuerliga hälsoarbetet. Hur många friluftsdagar som inföll under 
denna period kan bero på slumpen eftersom friluftsdagar ofta infaller under vissa säsonger. En 
brist i arbetet var att vi inte kunde genomföra personliga intervjuer med de ansvariga i BUN. 
Vi tror därför att svaren kunde ha blivit utförligare och gett mer information om de utförts 
personligen istället för via mail. Vi upplevde att en av intervjupersonerna svarade aningen 
kortfattat och nonchalant och vi tror att den intervjun skulle ha kunnat ge oss mer information 
än vad den gjorde om svaren varit utförligare. Vi ser i efterhand att vissa av intervjuerna 
skulle ha kunnat bli bättre om vi hade lagt större vikt vid att få tillgång till och kunna använda 
oss av bandspelare. Vid intervjutillfällena, där vi hade möjlighet att vara två, kunde den ena 
personen leda intervjun och den andra anteckna och dessa intervjuer upplevde vi blev öppna 
och utförliga. I efterhand kan vi även tycka att intervjuerna kunnat bli bättre om dessa inte 
utförts under vår verksamhetsförlagda utbildning. Om intervjuerna istället hade utförts under 
annan period hade vi inte känt oss tidsmässigt begränsade. I stort anser vi att intervjuerna gav 
oss de svar vi behövde för att se den ”röda tråden” och svara på vårt syfte. 
 
Resultatdiskussion 
Vi anser att skolan har en viktig roll och en stor möjlighet att påverka eleverna till bättre 
kostvanor och ökad fysisk aktivitet. Precis som Socialstyrelsen (1991:11) skriver tycker vi att 
skolan har en möjlighet att bryta den tidigare nämnda negativa hälsoutvecklingen och dess 
konsekvenser genom att hjälpa eleverna att grundlägga goda vanor. I båda de undersökta 
kommunerna kunde vi se att pedagogerna i verksamheten tyckte att fysisk aktivitet var viktig 
och att eleverna redan i unga år bör vänja sig att utföra fysiska aktiviteter. I skolan i Kommun 
B kunde vi se att dessa tankar om vikten av fysisk aktivitet omsatts i praktik genom t ex 
promenader. Dessutom gjorde pedagogerna en utvärdering med föräldrarna av hur barnen 
orkade med promenaderna. Även BUN i Kommun A poängterar att fysisk aktivitet bör finnas 
med som en regelbunden och naturlig del i skolverksamheten. Svedberg (2004) tar även upp 
vikten av daglig fysisk aktivitet för att grundlägga livslånga goda vanor. 
 
Både BUN och rektorn i Kommun B menade att skolhälsoarbetet i kommunen följdes upp 
genom kvalitetsredovisningar. När vi tittade närmare på den kvalitetsredovisning från 2003 
som fanns tillgänglig på kommunens hemsida kunde vi läsa att de uppföljningar som gjorts 
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inom detta område svarade skolhälsovården för. Vi kunde i kvalitetsredovisningen läsa att 
skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras 
själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolhälsovården i 
denna kommun ansvarar även för att ge kostinformation och samtala med föräldrar angående 
elevernas hälsostatus. Vi tyckte att det var intressant att det fanns att läsa om kommunens 
skolhälsoarbete i kvalitetsredovisningen och hoppas att detta tyder på att kommunen lägger 
vikt vid att förbättra elevers hälsa. Förslag till åtgärder kommunen vill vidta för att förbättra 
elevers hälsa, enligt kvalitetsredovisningen, är att avsätta mer tid för skolhälsovården att 
besöka klasser. Vi tror att pedagogerna i skolan skulle kunna göra ett bättre hälsoarbete med 
mer stöd från skolhälsovården och därför hoppas vi att denna åtgärd verkligen verkställs. 
 
I likhet med Bohlin, Sundberg och Davidssons (2004) åsikter tycker vi att skolan har en stor 
möjlighet att påverka eftersom eleverna tillbringar stor del av sin tid i skolans verksamhet. 
Olesen (2004) skriver om Bourdieu som menar att skolan genom sin makt som institution 
påverkar eleverna i hög grad. Denna makt är ofta inte medveten men skolan skulle, tror vi, 
kunna använda sig mera medvetet av denna makt och på detta sätt påverka eleverna till t ex 
god hälsa. Om pedagogerna dessutom lever som de lär blir denna påverkan förstärkt och 
förhoppningsvis tar eleverna då till sig detta ännu bättre. Trots att vi på olika nivåer kunde se 
att de lägger stor vikt vid regelbunden fysisk aktivitet samt goda kostvanor såg vi allt för lite 
av det i verksamheterna.  
 
För att inspirera eleverna till en lustfylld och positiv inställning till god hälsa använder sig 
pedagogerna i verksamheterna av t ex rörelselekar och tipspromenader. Rörelselekar var ett 
bra sätt att göra ett avbrott i den annars stillasittande skolverksamheten och tipspromenader 
var ett bra sätt att kombinera fysisk aktivitet, kunskapskontroll och möjlighet till utevistelse. 
Socialstyrelsen (1991:11) tar upp vikten av att den fysiska aktiviteten bör vara rolig och 
lustfylld. Vi kunde i vår undersökning se att barnen inte alltid insåg pedagogernas hälsosyfte 
genom att aktiviteten eleverna utförde upplevdes rolig och lekbetonad. Med bl a 
tipspromenaden fanns flera syften däribland motion, kunskapskontroll och försök till att 
grundlägga goda vanor. Stensmo (1994) skriver att även Dewey lade vikt vid att goda vanor 
grundläggs.  På skolan i Kommun B har eleverna varje dag en ”väljtid” på ca 30 minuter och 
här har eleverna möjlighet att själva påverka valet av aktivitet utifrån behov. Svedberg och 
Zaar (1998) menar att barn, enligt Gardner, med t ex den kroppslig-kinestetiska intelligensen 
bör få utrymme att röra på kroppen vilket de kan ha behov av. Vi anser att ”väljtid” kan vara 
ett bra alternativ för barn att få en möjlighet att använda kroppen på ett tillfredsställande och 
lustfyllt sätt. Det är viktigt att utgå ifrån elevernas individuella behov och anpassa 
verksamheten efter det. Genom att låta varje barn få välja aktivitet under denna ”väljtid” kan 
alla barns individuella behov mötas. Barn som är fysiskt aktiva på fritiden, tror vi, i större 
utsträckning väljer fysiska aktiviteter om tillfälle ges eftersom det är något de behärskar. Vad 
gäller de barn som inte är lika fysiskt aktiva på fritiden kan behöva hjälp och uppmuntran av 
pedagoger att utöva fysisk aktivitet under skoldagen.  
 
Vi kunde på skolan i Kommun A se att det fanns pedagoger som ville införa daglig fysisk 
aktivitet bland eleverna under skoldagen. Andra pedagoger i arbetslaget var tyvärr inte lika 
intresserade av detta eftersom de ansåg att det var svårt att få tiden att räcka till. Dessa ansåg 
att rasterna var tillräckligt långa för att tillgodose elevernas dagliga rörelsebehov. v. Kallings 
(2002) skriver om Bunkefloprojektet som är ett bra exempel på att skolor kan införa daglig 
fysisk aktivitet som ett obligatoriskt kärnämne och ändå få tiden att räcka till för övriga 
skolämnen. Ordföranden i BUN i Kommun A samt rektorn på skolan i samma kommun 
menar båda att daglig fysisk aktivitet bör förekomma i skolan eftersom detta hjälper eleverna 
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till att prestera bättre under övrig skoltid.  Vi anser därför att pedagoger som menar att tid inte 
finns för daglig fysisk aktivitet inte följer de riktlinjer som finns att läsa i de olika 
styrdokumenten och även uttrycktes som viktiga av rektorn i Kommun A. Rektorn har 
dessutom ansvar för att pedagogerna strävar efter att dagligen erbjuda alla elever fysisk 
aktivitet. I Lpo 94 kan man läsa att det är rektorns ansvar att skolans resultat följs upp och 
utvärderas i förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen. När vi i 
undersökningen skulle granska den lokala arbetsplanen i Kommun A fick vi av rektorn veta 
att det inte fanns någon att tillgå. Detta tycker vi var märkligt eftersom man i Lpo 94 kan läsa 
att det är rektorns ansvar att en lokal arbetsplan upprättas. 
 
I den kommunala skolplanen i Kommun B vill man uppmuntra eleverna till mer fysisk 
aktivitet genom att förbättra skolmiljön. Pedagogerna i denna kommun poängterade att 
skolans närmiljö stimulerade och uppmuntrade eleverna till utevistelse med fysisk aktivitet. 
Även rektorn på skolan i Kommun B tycker att skolan har bra förutsättningar att utnyttja sin 
närmiljö till lek och fysisk aktivitet. Vi tror att en bra skolmiljö, både inne och ute, kan 
uppmuntra elever och pedagoger till lustfylld fysisk aktivitet, lek och rörelse.  
 
I skolorna i båda kommunerna kunde vi se att det hälsoarbete man utförde främst handlade 
om fysisk aktivitet och inte så mycket om kost. I vår analys av styrdokumenten hittade vi inga 
riktlinjer vad gäller kost utan där talas det om hälsa i stort. Naturligtvis förstår vi att kost 
inbegrips i begreppet hälsa men vi önskar att vi i styrdokumenten kunnat hitta tydligare 
riktlinjer angående arbetet med kost. Om Lpo 94 tydligare hade uttryckt riktlinjer om kost 
hade det nog, enligt vår mening, varit lättare för pedagogerna i verksamheten att arbeta med 
detta. Det sätt, vi i vår undersökning sett, pedagogerna arbetar med kost handlar till stor del 
om att påverka och uppmuntra eleverna vid matsituationerna. Detta har skett genom att 
pedagogerna försökt skapa en harmonisk matsituation utan stress och uppmuntrat eleverna att 
smaka av all mat. Socialstyrelsen (1990) menar att matsituationerna kan bidra till en ökad 
medvetenhet hos eleverna angående kostens betydelse för hälsan.  
 
Hemkunskapsundervisningen är ett annat sätt för pedagogerna att påverka elevernas syn på 
vad bra och näringsrik kost är. I vår undersökning på skolan i Kommun A kunde vi under 
hemkunskapslektionen se att pedagogen vid detta tillfälle inte utnyttjade lektionen att ge 
eleverna undervisning om bra kost.  Under en av hemkunskapslektionerna hade eleverna till 
uppgift att tillaga en frukost. De fick då i uppgift av pedagogen att baka scones. Dessa scones 
fick de i slutet av lektionen äta och till det serverades saft. Vi skulle gärna vid detta tillfälle ha 
sett att pedagogen pratat med eleverna om hur en bra frukost kan se ut för att ge dem en 
förståelse och kunskap om detta. Scones och saft är enligt vår mening inte en bra och 
näringsriktig frukost och dessutom undrar vi vem som i verkligheten har tid att baka scones en 
vardagsmorgon? Efteråt funderade vi på vad syftet med denna lektion var eftersom eleverna 
inte fick någon information om en bra frukost. Denna lektion skulle istället ha kunnat 
utnyttjas till att ge eleverna kunskap och förslag på hur en bra frukost kan se ut för att orka 
med hela skoldagen.  
 
I dagens svenska samhälle har de flesta ekonomiska möjligheter att tillgodose de fysiologiska 
behoven. Det finns ändå många barn som gör sin egen frukost och för vissa kan detta vara 
något positivt eftersom detta kan vara en träning till eget ansvarstagande, men för andra kan 
detta vara svårt. Dessa barn kanske kommer till skolan utan att ha ätit frukost och blir då lätt 
trötta och irriterade och orkar inte med skolarbetet. Skolan kan enligt vår mening använda sig 
av t ex hemkunskapsundervisningen för att visa barnen hur en bra och näringsriktig frukost 
kan se ut. Detta för att hjälpa de barn som gör i ordning sin egen frukost så att de får bättre 
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förutsättningar att orka med skoldagen. Enligt Imsen (2000) menar Maslow att det är viktigt 
att först tillgodose de fysiologiska behoven innan motivationen till skolarbete kan hittas.  
 
I Kommun A upplevde vi det svårt att följa den ”röda tråden” angående hälsa, från 
styrdokumenten ner i verksamheten. Även om pedagogerna till viss del arbetade med hälsa 
tycker vi att det var underligt att pedagogerna inte var medvetna om vad som står skrivet 
angående hälsa i den kommunala skolplanen eftersom denna tillsammans med Lpo 94 ligger 
till grund för deras arbete. I Kommun B upplevde vi däremot att den ”röda tråden” var lättare 
att följa och hos pedagogerna såg vi en större medvetenhet om hälsans betydelse. Även om 
man i den lokala arbetsplanen inte kunde läsa något om hälsa arbetade pedagogerna på denna 
skola medvetet med att förbättra elevernas hälsa och försökte skapa en medvetenhet hos 
eleverna angående hälsa. 
 
Egna reflektioner 
Vi valde att göra våra undersökningar i två olika kommuner, delvis eftersom vi under vår 
verksamhetsförlagda utbildning blev placerade i dessa två kommuner. Men även för att vi 
ansåg det intressant att få en inblick i två olika kommuners sätt att tolka och genomföra det 
som står skrivet i styrdokumenten. Vi har på det här sättet kunnat se hur hälsoarbetet 
genomförs i kommunerna beroende på vilken vikt man lagt vid hälsoarbete på olika nivåer 
inom skolväsendet.  Vi har valt att inte jämföra de olika kommunerna med varandra, men 
dock tittat på likheter som finns mellan dem. Att vi inte jämfört kommunerna med varandra 
beror på att vi ansåg att den informationen inte skulle vara relevant gentemot syftet eftersom 
vi ville följa den ”röda tråden”, varje kommun för sig. En tänkbar orsak till att hälsoarbetet 
kan se olika ut i de olika kommunerna kan vara ekonomi. Ekonomiska resurser läggs där 
behoven finns i verksamheten och som vi alla vet styr tyvärr ekonomin en stor del av skolans 
verksamhet. Ett val vi gjorde i processen var att inte lägga någon vikt vid hur skolornas 
hälsoarbete påverkas av verksamhetens ekonomi. 
 
Vår allmänna uppfattning är att det finns bristfälliga kunskaper hos vissa pedagoger angående 
vikten av regelbunden fysisk aktivitet och bra kost. Ett av förslagen som kommit från Statens 
folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket är att de föreslår en rejäl satsning på fortbildning av 
skolpersonal och denna fortbildning skulle syfta till att öka personalens förståelse för 
betydelsen av goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Om personalen i skolan har en god 
kunskap om vad bra hälsa innebär blir det också lättare att främja en god hälsa hos eleverna. 
Personalen bli då mer engagerad i ämnet och en större säkerhet skapas angående området och 
detta tror vi kan leda till ett mer kontinuerligt hälsoarbete i skolorna. I våra undersökningar 
har vi sett att man inom skolan främst satsar på personalens personliga hälsa, vilket är bra 
men vi skulle gärna ha sett större satsningar på mer kunskap om hälsa bland personalen för att 
de ska kunna föra sina hälsokunskaper vidare till eleverna. I förlängningen kan detta leda till 
bättre hälsa hos både personal och elever.  
 
I båda kommunerna kunde vi se att fysiska aktiviteter genomfördes men att dessa ofta var 
sporadiska. För att ett hälsoarbete ska kunna ge verkliga resultat tror vi att övergripande mål 
bör utformas för verksamheten. Vi anser också att hälsoarbetet bör vara något som skolan 
arbetar med under en längre tid för att uppnå goda resultat. För att nå de uppsatta målen 
tycker vi att uppföljning och utvärdering bör ses som en viktig del i arbetet. Långsiktiga mål 
och längre perspektiv på hälsoarbetet var något vi saknade i de verksamheter där vi gjort våra 
undersökningar.   
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I vår undersökning uppfattade vi det lättare för skolan att påverka eleverna till mer fysisk 
aktivitet än till bättre kostvanor eftersom ansvaret för familjens kosthållning till största del 
vilar på föräldrarna. Eftersom barn äter de flesta av sina måltider i hemmet grundläggs dess 
matvanor också där och de vanor som barnen har med sig hemifrån är därför inte lätta att 
ändra på. Även om vissa barn ibland får tillfälle att tillaga sin egen frukost eller sitt eget 
mellanmål, gör de det utifrån den mat föräldrarna redan har köpt hem. Trots detta kan skolan 
påverka eleverna att få en större förståelse för vad goda matvanor innebär och konsekvenserna 
av dessa. För att verkligen kunna förändra elevernas matvanor långsiktigt borde vi kanske 
inom skolan erbjuda föräldrarna mer kunskap om hur och varför kosten har så stor betydelse.  
 
Pedagogiska tillämpningar 
Vi tycker att vi under arbetets gång fått en stor insikt i hur vi som pedagoger kan arbeta med 
hälsa i den dagliga undervisningen. I de verksamheter vi studerat har vi fått god insyn i hur ett 
hälsoarbete kan fungera. Det som har varit bra har vi tagit till oss och detta kommer vi att 
tillämpa men vi har också sett exempel på sådant som varit mindre bra och reflekterat över 
detta. Vi har även fördjupat våra kunskaper inom detta område genom att ta del av tidigare 
forskning. Dessa kunskaper och vårt eget intresse för området ser vi som viktiga för att i 
framtiden kunna genomföra ett genuint hälsoarbete på vår arbetsplats.  
 
En viktig del i ett sådant hälsoarbete tycker vi är att utföra regelbundna fysiska aktiviteter. Vi 
tror att dessa aktiviteter måste vara dagligt återkommande för att i tidiga år grundlägga goda 
vanor. Dagliga promenader tycker vi är ett bra sätt att genomföra detta. Dessa promenader 
kan varieras och vara lustfyllda så att elevernas motivation bibehålls. För att göra dessa 
promenader lustfyllda kommer vi att ge eleverna olika uppgifter att genomföra i samband med 
promenaderna. På så sätt kan eleverna uppleva promenaderna roliga och lärorika. Under 
undersökningens gång såg vi att många pedagoger uteslöt daglig fysisk aktivitet eftersom de 
tyckte att tiden inte räckte till. Vi tror däremot att det kan vara mindre tidskrävande om man 
lägger den dagliga fysiska aktiviteten i anslutning till raster eller liknande. Något som vi 
särskilt tagit till oss är att fysiska aktiviteter bör utföras en kort stund varje dag istället för en 
längre stund en gång i veckan. Regelbunden fysisk aktivitet leder i förlängningen till goda 
vanor och bättre prestationer i skolarbetet.  
 
Vissa barn i skolan har ett stort rörelsebehov och för att tillgodose detta behov tror vi att ett 
bra sätt kan vara att införa rörelsekort eller ”väljtid”. Då kan de elever, som under skoldagen 
har behov eller lust att röra på sig, välja denna aktivitet och på så sätt lättare orka med det 
resterande skolarbetet. Barns fritid ser idag väldigt olika ut vilket också påverkar behovet av 
rörelse i skolan.  
 
Vi som pedagoger kommer i det dagliga arbetet med eleverna utnyttja alla tillfällen att 
förmedla våra egna kunskaper om vikten av en bra kost. Detta kan vi göra genom att finnas 
till hands vid matsituationerna och där ta tillfället i akt att uppmuntra eleverna att äta riktigt. I 
undervisningen kommer vi på ett naturligt sätt att samtala med eleverna om kost och hur man 
bör äta för att må bra. Vi tror det är viktigt att utnyttja de tillfällen som ges, t ex hemkunskap, 
och i dessa situationer förmedla kunskaper som eleverna kan ha nytta av på ett praktiskt sätt i 
vardagen.  
 
Fortsatt forskning 
I början av detta arbete funderade vi på att endast rikta in oss på att studera hur pedagogerna 
arbetade med hälsa samt se hur eleverna uppfattade detta arbete. Vi insåg snart att vi med en 
sådan avgränsning inte skulle kunna få den helhetsbild vi eftersträvade. Istället valde vi att 
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granska riktlinjerna för hälsoarbetet utifrån styrdokumenten och se hur dessa riktlinjer tolkas 
och genomförs i verksamheterna. I framtiden skulle det dock vara intressant att fortsätta 
studera området genom att undersöka hur eleverna uppfattar om och hur hälsoarbeten 
genomförs på skolor.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till Barn och utbildningsnämnden i Kommun 
A 
 

1. Vad innefattar begreppet hälsa i den kommunala skolplanen? 
 
2. Vad ligger till grund för ert beslut? 

 
3. Varför finns begreppet hälsa med i den kommunala skolplanen? ”Den fysiska hälsan 

betydelse för psykiskt välbefinnande och lärande ska särskilt beaktas. Fysisk aktivitet 
och utomhuslärande ska vara naturliga inslag i den dagliga verksamheten.” 

 
4. Hur har ni tänkt att skolorna ska kunna genomföra det som ni har tagit upp i den 

kommunala skolplanen? 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till rektor i Kommun A 
 

1. Har skolan någon särskild inriktning/profil? 
 

2. ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har 
grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön?” (Lpo 94). Hur 
arbetar ni för att uppnå detta mål? 

 
3. ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 

för hela skoldagen” (Lpo 94). Hur arbetar ni för att uppnå dessa strävansmål? 
 

4. ”Den fysiska hälsans betydelse för psykiskt välbefinnande och lärande ska särskilt 
beaktas. Fysisk aktivitet och utomhuslärande ska vara naturliga inslag i den 
dagliga verksamheten” (Utdrag ur den kommunala skolplanen). Varför finns inte 
detta med i den lokala skolplanen? 

 
5. Hur arbetar ni med hälsa idag och har ni planer på att förändra arbetet? 

 
6. Hur definierar du begreppet hälsa? 

 
7. Hur ser du på betydelsen av en god hälsa för eleverna? Motivera! 

 
8. Hur kan du som rektor påverka skolans arbete med kost? 

 
9. Hur kan du som rektor påverka skolans arbete med fysisk aktivitet? 

 
10. Vem har ansvar för hälsoarbetet på skolan? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till Lärare/Fritidspedagog i Kommun A 
 

1. Har skolan någon särskild inriktning/profil? 
 

2. ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna 
livsstilens betydelse för hälsan och miljön” (Lpo 94). Hur arbetar du för att uppnå 
detta mål? 

 
3. ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen” (Lpo 94). Hur arbetar du för att uppnå dessa strävansmål? 
 

4. Vet du om det finns med något om hälsa i eran lokala skolplan? Vet du att det finns 
med i den kommunala skolplanen? 

 
5. Hur arbetar du  med hälsa idag och har ni planer på att förändra arbetet? 

 
6. Hur definierar du begreppet hälsa? 

 
7. Hur ser du på betydelsen av en god hälsa för eleverna? Motivera! 

 
8. Vem ansvarar för hälsoarbetet på skolan? 

 
9. Har du någon medveten strategi för att barnen ska äta bättre i skolan, i form av 

mellanmål, utflyktsmat m.m.? 
 

10. Hur arbetar du i barngruppen med kost? 
 

11. Hur arbetar du i barngruppen med fysisk aktivitet? 
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Bilaga 4 
 
Intervjufrågor till Barn och Utbildningsnämnden i Kommun 
B 

 
1. Vad innefattar begreppet hälsa i den kommunala skolplanen? 

 
2. Varför finns begreppet hälsa med i den kommunala skolplanen? 

 
3. Vad ligger till grund för detta beslut? 

 
4. I den kommunala skolplanen finns det under rubriken ”Åtgärder” att läsa 

”Utforma elevernas skolmiljö så att den stimulerar till lek- och fysiska 
aktiviteter”. Detta citat finns att läsa under rubriken ”åtgärder”. Varför finns 
detta citat under rubriken ”åtgärder” och inte under rubriken ”mål”? 

 
5. Har ni förslag på hur skolan ska genomföra det som ni har tagit upp i den 

kommunala skolplanen? 
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Bilaga 5 
 

Intervjufrågor till rektor i Kommun B 
 

1. Har skolan någon särskild inriktning/profil? 
 

2. ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna 
livsstilens betydelse för hälsan och miljön” (Lpo 94). Hur arbetar ni för att uppnå detta 
mål? 

 
3. ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen” (Lpo 94). Hur arbetar ni för att uppnå dessa strävansmål? 
 

4. I den kommunala skolplanen finns under rubriken ”Åtgärder” att läsa ”Utforma 
elevernas skolmiljö så att den stimulerar till lek och fysiska aktiviteter”. Varför har ni 
valt att inte ta med något om detta i den lokala skolplanen? 

 
5. Hur arbetar ni med hälsa idag och har ni planer på att förändra arbetet? 

 
6. Hur definierar du begreppet hälsa? 

 
7. Hur ser du på betydelsen av en god hälsa för eleverna? Motivera! 

 
8. Hur kan du som rektor påverka skolans arbete med kost? 

 
9. Hur kan du som rektor påverka skolans arbete med fysisk aktivitet? 

 
10. Vem har ansvar för hälsoarbetet på skolan? 
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Bilaga 6 
 

Intervjufrågor till Lärare/Fritidspedagog i Kommun B 
 

1. Har skolan någon särskild inriktning/profil? 
 

2. ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har 
grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön” (Lpo 94). Hur 
arbetar du för att uppnå detta mål? 

 
3. ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 

för hela skoldagen” (Lpo 94). Hur arbetar du för att uppnå dessa strävansmål? 
 

4. I den kommunala skolplanen finns under rubriken ”Åtgärder” att läsa ”Utforma 
elevernas skolmiljö så att den stimulerar till lek och fysiska aktiviteter”. Varför har 
ni valt att inte ta med något om detta i den lokala skolplanen? 

 
5. Hur arbetar du med hälsa idag och har ni planer på att förändra arbetet? 

 
6. Hur definierar du begreppet hälsa? 

 
7. Hur ser du på betydelsen av en god hälsa för eleverna? Motivera! 

 
8. Vem har ansvar för hälsoarbetet på skolan? 

 
9. Har du någon medveten strategi för att barnen ska äta bättre i skolan, i form av 

mellanmål, utflyktsmat m.m.? 
 

10. Hur arbetar du i barngruppen med kost? 
 

11. Hur arbetar du i barngruppen med fysisk aktivitet? 
 

 
 




