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Abstract
The school has been shown to be an important arena for health promotion for children and young people. This
study examines how guidelines for health are written in the national guidelines for the school health and in the
curriculum Lpf94 and further how these are implemented in the Swedish upper secondary school. The purpose
consist of three questions:
•

Witch guidelines for health exist in the school health and in Lpf94, and how are they formulated?

•

How are these guidelines for health implemented, through local policy documents, to practical
education in the upper secondary school?

•

How is the work model of the upper secondary school personnel affected by the liberty given in the
interpretation of the national guidelines for health?

Method: The study was carried out in two Swedish upper secondary schools. The material was produced using
text analysis and qualitative interviews. The data that were used as a base for the text analysis consisted of the
national guidelines in health and local policy documents gathered from the interviewees. The interviews were
conducted with two school nurses and two Physical Education (PE) teachers. All material was analyzed from
Göran Linde's curriculum theory and showed how the national guidelines for health were concretisized into
local policy documents and then further to realization.
Results: We could see, based on national guidelines in health, a difference between how guidelines have been
concretisized in the daily work by school nurses and PE teachers. The school nurses had concrete formulated
guidelines and they appeared in all arenas with similar formulations. The PE teacher guidelines gave a greater
margin of interpretation, which made it more indistinct. This appeared clearly when the concretisation of the
guidelines on transformation‐ and realization‐arena sometimes was hard to understand. Some of the guidelines
were also missing out on the transformation‐arena witch made it more difficult to see how health was
administered on the PE lessons. The working models prepossess due to the PE teachers large interpretation.
The school nurses could, in compare to the PE teachers, easier point out witch working models and content
they had in their daily work.
Final reflections: To achieve a successful implementation it is necessary on an early stage to inform school
personnel about the changes, how it’s going to proceed and the purpose. When Lpo94 was implemented it was
a lack of pre‐information which gave the result that the teachers didn’t know how to use the new curriculum.
You can still notice this in present when you’re watching the PE teachers’ local document and teaching. From
the basis of the PE teachers and the school nurses national guidelines there are good possibilities for the
students to achieve knowledge and education in health. We’re urging that more school‐subjects connect to
health in their curriculums. This could be a possibility to increase the students’ awareness about health
and it is positive effects.
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Sammanfattning
Skolan är en viktig arena för hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Syftet med vår studie är att
undersöka hur hälsodirektiv framskrivs i skolhälsovårdens nationella riktlinjer och Lpf94 samt hur dessa
implementerats i gymnasieskolan. Syftet utmynnar i följande frågeställningar:
•

Vilka direktiv för hälsa finns för skolhälsovården och i Lpf94 och hur formuleras dessa?

•

Hur implementeras dessa hälsodirektiv i de lokala styrdokumenten och vidare till den praktiska
undervisningen i gymnasieskolan?

•

Hur påverkas arbetsformerna för personalen i gymnasieskolan av det tolkningsutrymme som tillåts inom
de nationella hälsodirektiven?

Metod: Studien utfördes på två svenska gymnasieskolor och materialet togs fram med hjälp av en textanalys
samt kvalitativa intervjuer. Materialet bestod av nationella riktlinjer i hälsa samt lokala styrdokument för
skolhälsovården och lärare. Intervjuerna genomfördes på två idrottslärare och två skolsköterskor. Materialet
analyserades utifrån Göran Lindes läroplansteori och med hjälp av denna kunde vi se hur de nationella
riktlinjerna i hälsa konkretiserats i de lokala styrdokumenten och tillämpats i verksamheten.
Resultat: Vi kunde se en skillnad i hur riktlinjerna har konkretiserats i de lokala styrdokumenten för
skolsköterskorna och idrottslärarna . Skolsköterskornas riktlinjer var tydligt formulerade och återkom på
samtliga arenor med liknande formuleringar. Idrottslärarnas riktlinjer däremot hade ett större
tolkningsutrymme och var mer otydliga. Detta syntes klart då konkretiseringen av kursmålen på
transformerings‐ och realiseringsarenan ibland kunde vara svåra att greppa. Vissa av kursmålen saknades
dessutom på transformeringsarenan vilket gjorde det svårare att se hur hälsa tillämpats i
idrottsundervisningen. Arbetsformerna påverkades pga. idrottslärarnas stora tolkningsutrymme.
Skolsköterskorna kunde, till skillnad från idrottslärarna, lättare peka på vilka arbetsformer och innehåll de har i
verksamheten.
Avslutande reflektion: För att kunna uppnå en god implementering krävs det bl.a. att skolpersonalen vid ett
tidigt skede är väl informerade om hur förändringsarbetet ska gå till samt varför det ska göras. När Lpo94 skulle
implementeras skedde detta med en bristfällig förhandsinformation till lärarna vilket ledde till att de inte visste
hur den nya läroplanen skulle tillämpas. Detta syns än idag om man tittar på idrottslärarnas lokala kursplaner
och undervisning.
Utifrån de nationella riktlinjerna för idrottslärarna och skolsköterskorna finns goda förutsättningar för eleverna
att få kunskap och upplysning i hälsa. Vi efterfrågar dock att fler ämnen ska anknyta till hälsa i kursmålen, då
detta skulle kunna öka elevernas medvetenhet om hälsa och dess främjande effekter.
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1 Inledning
Skolan har en fostrande och lärande roll i samhället. Eleverna ska få kunskaper, lära sig
förhållningssätt och kritiskt kunna granska och observera det som händer runt omkring dem. För de
allra flesta elever är studier på gymnasiet något självklart. Efter gymnasiet utbildar sig många vidare,
men många beger sig även direkt ut i arbetslivet. Vilken väg eleven än väljer att gå är detta den
tidsperiod då många elever flyttar hemifrån och ska börja leva sitt liv mer på egen hand. Ett flertal
studier visar på att barns fysiska hälsa och levnadsvanor blivit allt sämre med bl.a. en större
förekomst av övervikt1 och sämre välmående.2 Via media framställs folkhälsan generellt som
försämrad och att det svenska folket har blivit allt mer stillasittande och har sämre kostvanor. Genom
att beskriva barn och ungdomars hälsoläge, och dess utveckling, vill vi belysa vikten av att insatser
genomförs och frågar oss därför: Vad är skolans roll och vad får eleverna för verktyg och möjligheter
för att kunna leva en sund livsstil i vuxen ålder?
World Health Organisation (WHO) träffades år 2007 tillsammans med Förenade Nationerna (FN) och
andra viktiga aktörer för att få en överblick om vad som behöver genomföras för att främja en god
folkhälsa genom skolan. Syftet var att sammanställa teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet
kring hälsopromotion i skolan från olika delar av världen. Fem nyckelutmaningar identifierades för att
förbättra och utöka hälsofrämjande insatser i skolan.
Dessa utmaningar innebar: (1) en förbättrad implementering av teoretisk kunskap i praktiken; (2, 3)
att se över sociokulturella och ekonomiska skillnader för att uppnå en likvärdig och fullgod tillgång till
och slutförande av skolundervisningen; (4) påverka influenser från media och (5) förbättra
samarbetet mellan olika sektorer och organisationer.
För att dessa utmaningar ska få genomslagskraft måste lokala skolor såväl som regeringar och
internationella organisationer vara villiga att agera för att säkra en god undervisningskvalitet och få
ett ökat aktivt deltagande bland barn och ungdomar i skolundervisningen.3

1.1 Vad är hälsa?
Hälsa är ett vitt begrepp som innefattar psykologiska, fysiska och sociala faktorer.
Nationalencyklopedin har översatt WHO:s definition av hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt,

1

Örjan Ekblom, Physical Fitness And Owerweight In Swedish Youths (diss: Stockholm: Repro Print AB, 2005).
Gunilla Brun Sundblad, Perceived Health in Swedish School Students: A longitudinal study (diss. Stockholm: US‐
AB, 2006).
3
Kwok‐Cho Tang et.al., “Schools for health, education and development: a call for action”, Health Promotion
International, 24 (2009:1), s. 68‐77.
2

6

psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp”.4 För att göra
denna definition greppbar har vi valt att avgränsa det utifrån Folkhälsoinstitutets (FHI:s) målområden
nio, tio och elva, vilka innefattar fysisk aktivitet, kostvanor samt bruk av tobak, alkohol och droger.
Detta gör att vi utelämnar det psykiska och sociala välbefinnandet och fokuserar enbart på det
fysiska välbefinnandet.
FHI är den statliga myndighet som arbetar för att främja en god folkhälsa i Sverige, och de har utifrån
WHO:s riktlinjer sammanställt elva nationella mål för hur detta ska uppnås. Dessa mål inbegriper allt
från samhällsplanering till ekonomisk‐ och social situation. Folkhälsomålen nio, tio och elva berör
bl.a. fysisk aktivitet och matvanor samt bruk av alkohol, narkotika och tobak (ANT). Vi anser att det är
främst inom dessa målområden som individen själv har möjlighet att påverka sin situation.
Målområde nio tar upp att fysisk aktivitet är en förutsättning för att nå en god hälsa. En ökad fysisk
aktivitet för befolkningen ställer krav på samhället att erbjuda de förutsättningar som krävs.
Insatserna går främst ut på att öka graden av fysisk aktivitet i förskolan, skolan och i anslutning till
arbetet. Målområde tio belyser tydliga samband mellan den ökade förekomsten av fetma/övervikt
och ändrade matvanor samt fysisk inaktivitet. För att uppnå en god hälsoutveckling hos befolkningen
är säkra livsmedel och goda matvanor mycket viktigt. I detta har barnhälsovård, förskola, skola och
fritidsverksamhet en mycket viktig roll. Målområde elva påpekar att användandet av
beroendeframkallande substanser har en stor inverkan på hälsan. Prioriterade delmål inom
alkoholområdet innefattar en nollvision för alkohol i trafiken, under graviditet och på arbetsplatser.
Ytterligare delmål arbetar för en alkoholfri uppväxt och en senare alkoholdebut. Man vill genom
folkhälsomålen motverka berusningsdrickandet och samtidigt främja bildandet av fler alkoholfria
miljöer. Inom narkotikaområdet är det viktigt att minska nyrekryteringen till ett drogberoende, att
arbeta med insatser för att förmå missbrukare att komma ur sitt beroende samt att minska tillgången
på narkotika.5

1.2 Arenaperspektivet
Hälsoarbetet har på senare år utvecklats utifrån arenaperspektivet. Detta innebär att
folkhälsoinsatser inriktas på olika arenor i samhället, vilket har resulterat i exempelvis
hälsofrämjande städer, arbetsplatser och skolor. Barn och ungdomar spenderar en stor del av sin
uppväxt i skolan. Detta sätter en stor prägel på deras vardag och upplevelser, vilket gör skolan till en

4

Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/hälsa> Hälsa (Acc. 2009‐11‐14).
Kristina Pellmer, Bengt Wramner, Grundläggande folkhälsovetenskap, 2. uppl. (Stockholm: Liber AB, 2007) s.
196f.
5
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viktig arena i folkhälsoarbetet,6 speciellt då barn är mer aktiva under skoltiden än på fritiden.7 Som
tidigare nämnts har skolan en fostrande roll och kan ha en stor påverkan på elevernas självbild och
hur de förhåller sig till en sund livsstil. Skolverket är den myndighet som ska genomföra de politiska
beslut som fattas i riksdagen gällande skolverksamheten i Sverige . Utöver detta har även skolverket
en övervakande funktion för att se till att skolor följer de regler och förordningar som är gällande.8
Skolan är enligt Skollagen skyldig att erbjuda skolhälsovård. Skolhälsovårdens uppdrag är att främja
hälsovård och förebygga ohälsa bland eleverna.9 Skollagen ser främst att dessa insatser ska vara av
ett förebyggande syfte. Betoningen på arbetet är att följa elevernas utveckling, främja goda
levnadsvanor samt förbättra deras kroppsliga och själsliga hälsa.10
Som blivande idrottslärare med folkhälsa som andra ämne har vi i vår utbildning vid Gymnastik‐ och
idrottshögskolan fått en gedigen kunskap om hur en god hälsa främjas. Vi har identifierat
skolhälsovården och de obligatoriska kärnämnena som två stora områden där en undervisning och
upplysning i hälsa förekommer och som alla elever kommer i kontakt med i skolan. Vi har därför valt
att undersöka vilka nationella riktlinjer som skolhälsovården har att förhålla sig till, samt Lpf94.
Denna studie undersöker på vilket sätt nationella riktlinjer i hälsa framskrivs och implementerats på
två gymnasieskolor i Sverige.

1.2 Forskningsläge
1.2.1 Introduceringen av det målrelaterade skolsystemet
När de målrelaterade läroplanerna, Lpo94 för det obligatoriska skolväsendet (grundskolan) och Lpf94
för det frivilliga skolväsendet (gymnasieskolan) skulle införas fanns det många frågetecken hos
lärarna. En av anledningarna till att betygsystemet uppfattades som otydligt var att varken
fortbildning eller stöd erbjöds vid introduceringen av det nya betygsystemet. Läroplanerna var
medvetet vagt formulerade för att möjliggöra en tolkning utifrån lokala förutsättningar, vilket krävde
att ett betydande arbete skulle utföras på skolorna för att konkretisera målen. De tolkningsbara
skrivningarna gjorde att läroplanerna blev mycket korta i jämförelse med tidigare läroplaner. Trots

6

Pellmer, s. 209f.
Gisela Nyberg, Physical Activity in 6‐10 Year Old Children: variations over time, associations with metabolic risk
factors and role in obesity prevention (diss: Stockholm: Reproprint AB, 2009).
8
Skolverket, <http://www.skolverket.se/sb/d/187> acc. 2009‐11‐02.
9
Socialstyrelsen, Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården (www.socialstyrelsen.se, 2004), s. 10.
10
Pellmer, s. 183.
7
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att det redan från början fanns tecken på att det nya målrelaterade systemet skulle vara
svårbegripligt, gjordes inga planer på hur detta skulle motverkas.11
Jörgen Tholin är en svensk pedagog och forskare. Han disputerade år 2006 vid Göteborgs universitet
med avhandlingen Att kunna klara sig i ökänd natur. Där studerade han bl.a. hur Lpo94:as
målrelaterade system vuxit fram, tolkats, kommunicerats och förändrats över tid i skolan. Han
undersökte också de mer allmänna och långsiktiga historiska betingelserna för betygsystem och
betygsättning.12 Samma synsätt kring det målrelaterade systemet ligger även till grund för Lpf94 och
vi kommer därför dra paralleller mellan implementeringen av Lpo94 och Lpf94.
När Tholin samlade in datamaterial till sin studie (år 1996) misstänkte han att många skolor inte
konkretiserat läroplanen. Tholin menar att det är oklart om lärarna skriver sina lokala styrdokument
för att de anser sig behöva dem eller för att skolledare och skolpolitiker kräver det.13 Resultatet av
studien visar även att den överväldigande majoriteten av skolor inte gör några försök att förklara det
övergripande betygsystemet för föräldrar och elever utan beskrivningarna av t.ex. målen är
anpassade för personer som är experter på området. Tholin menar då att vissa förklaringsmodeller
kan finnas, en av dem är att skolorna inte har kompetens att förklara hur betygssystemet fungerar,
en annan förklaring kan vara maktfrågan. Att inte förklara systemet gör det mer svårgenomträngligt
för elever och föräldrar.14
Det är ingen lätt uppgift att skriva målrelaterade betygskriterier. Man kan tycka att det låter relativt
okomplicerat genom att säga att kriterierna ska ange de mål som eleverna ska ha uppnått.
Svårigheten är dock att skilja på slutmålet och vägen som för en dit. Enligt Tholin är det svårt att veta
hur förtrogna lärare är kring ett målstyrt betygsystem eftersom de lokala mål som sätts upp i
arbetsplaner inte följs upp i de lokala betygskriterierna.15
Tholin pekar på svårigheterna av implementeringen och förklaringen av det ”nya” målrelaterade
synsättet. Eftersom Tholin menar att lärarna upplevde svårigheter i tolkningen av läroplanen kan
även detta gälla i dagens läge. Har de skolor som ingår i studien fått samma förutsättningar i ett
lokalt perspektiv av att förstå hur implementeringen av den nationella kursplanen ska konkretiseras i
de lokala kursplanerna och tillämpas i den praktiska undervisningen?

11

Jörgen Tholin, Att klara sig i ökänd natur: En studie av betyg och betygskriterier – historiska betingelser och
implementering av ett nytt system, (diss. Borås: Responstryck Borås, 2006), s. 90‐91.
12
Tholin, s. 17.
13
Ibid., s.119.
14
Ibid., s. 126.
15
Ibid., s. 143.
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1.2.2 Vad ska till för att en implementering ska lyckas?
”An effective intervention is one thing. Implementation of an effective intervention is a
very different thing”16
Citatet är hämtat från implementeringsforskaren Dean L Fixsen som är direktör för National
Implementation Research Network vid Chapel Hill universitetet i North Carolina, USA. Med detta citat
menar Fixsen att en bra kunskap eller produkt inte kan användas på bästa sätt, om den inte på ett
effektivt sätt omsätts i verksamheten eller på marknaden. När företag lanserar t.ex. nya produkter
och tjänster, eller när makthavare inför nya riktlinjer för en verksamhet kallas det för en intervention.
Implementering av en ny intervention är en process som måste lyckas i flera steg för att kunna bli
framgångsrik. När en ny produkt kommer ut på marknaden som är bättre än sina föregångare eller
fyller en ny viktig funktion är det inte alltid en självklarhet att den kommer marknaden tillgodo, utan
det är en rad olika faktorer som påverkar hur väl produkten kommer till användning. Med en god
imlementering, exempelvis en bra marknadsföring, kan produkten lättare nå ut till kunderna.17
Joseph A Durlak har tillsammans med Emily P DuPre gjort en sammanställning över forskningen kring
implementering, och utifrån 81 studier har de kunnat urskilja ett antal faktorer som har olika
påverkan på en implementeringsprocess. Faktorerna är kopplade till olika variabler såsom produkter
och förmedlare av produkten, samhället eller mottagare av produkten, hur väl organisationen
fungerar och vilka backupsystem som finns tillgängliga i form av utbildning och teknisk assistans.18

16

Dean L. Fixsen, 2008 <http://goodquestions.ucsf.edu/conference/2008/pdf/Kegeles2008CAPSConf.pdf> (Acc.
2010‐05‐02).
17
Dean L Fixsen, et.al., ”Core Implementation Components”, Research on Social Work Practice, 19 (2009:5,
september), s. 531‐540.
18
Joseph A Durlak, Emily P DuPre, ”Implementation Matters: A Review of Research on the Inﬂuence of
Implementation on Program Outcomes and the Factors Affecting Implementation”, Am J Community Psycol, 41
(2008) s. 327‐350.
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Figur A visar på hur olika faktorer påverkar och samverkar med varandra i en
implementeringsprocess. Den vänstra bilden i figuren visar hur interna faktorer i företaget påverkar
varandra, så som logistik, kapacitet, kunskap och support. Om en eller flera av dessa faktorer är
bristfälliga kan detta leda till att företagets förutsättningar för att få fram t.ex. en ny produkt
förhindras. Den högra bilden i figuren visar på hur dessa faktorer samverkar med de omgivande
faktorer som företaget har att förhålla sig till som mottagare av produkten samt lokala regler och
förordningar kring marknadsföring och distribution etc.19

Figur A. Hur olika faktorer påverkar och samverkar med varandra i en implementeringsprocess.

Durlak och DuPre menar att de organisatoriska förutsättningarna så som logistik och kapacitet är
starkt kopplade till utbildning, support och teknisk assistans och att dessa är centrala områden för att
kunna nå en god implementering. Det krävs även någon form av organisatorisk struktur och tydliga
riktlinjer för att kunna möjliggöra en god implementeringsprocess av en produkt. Dessa inre faktorer
samverkar sedan med de yttre faktorerna när en produkt ska realiseras på marknaden. Hur stor

19

Durlak, DuPre, s. 335.
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påverkan varje faktor har i praktiken skiljer sig däremot från fall till fall då varje
implementeringsprocess möts av olika förutsättningar.20
Låt oss återgå till Fixsens studie där han bl.a. undersökt hur ny kunskap på ett effektivt sätt kan
omsättas i praktiken inom området social välfärd. Framsteg inom social välfärd visades ha gjorts
inom områdena barnomsorg, ungdomsbrottslighet och mentalhälsovård etc. De nya kunskaperna
som framkommit har dock visats vara svåra att implementera och verksamheten har därför inte
förbättrats. För att då kunna förbättra och underlätta implementeringen undersökte Fixsen m.fl. vilka
komponenter som är nödvändiga för att kunna nå en god implementering. Han menar i sin
implementeringsmodell att interventionen och själva utförandet beror i väldigt liten utsträckning på
brukaren av produkten. Huvudfokuset bör istället vara att försöka lära ut den nya kunskapen till
specialister högre upp i händelsekedjan. Specialisterna kan då värdera kunskapen och därmed få en
god insikt i hur implementeringen bör genomföras på mest effektiva sätt. Genom att arbeta utifrån
denna modell menar Fixsen att ett budskap kan nå allt fler utan att det skapas lokala varianter som
därmed kan förändra syftet med interventionen.21
Fixsen har haft en något annan ingång i sin studie om implementering än Durlak och DuPre då han
lagt mer fokus på hur ny kunskap och nya riktlinjer omsätts i en större verksamhet ur ett
samhällsperspektiv. Durlak och DuPre undersöker istället implementering av såväl ny kunskap som
nya produkter och/eller tjänster ur ett företagsperspektiv. Likheterna för de båda studierna är att de
centrala förutsättningarna, såsom organisationens kapacitet, intern och extern kommunikation,
logisktik och utbildning är mycket viktiga i en ny implementeringsprocess.
1.2.3 Implementering i praktiken
Tillgången på implementeringsforskning är begränsad, däremot finns det omfattande studier kring
hur olika program implementerats i olika verksamheter. Bland de studier vi tagit del av har vi valt att
presentera två studier som exempel på lyckad implementering. Dessa studier visar hur olika program
implementerats och vilka faktorer som underlättar respektive försvårar implementeringsprocessen.22
Gemensamt för dessa studier är att forskarna konstaterar att en bred satsning på att realisera en
intervention är av yttersta vikt för att kunna nå en fullgod implementering. Den ena studien visar hur
ett nationellt program i den amerikanska delstaten Florida implementerats för att minska ungdomars
20

Durlak, DuPre.
Fixsen, et.al.
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Ursula E Bauer, et.al., ”Changes in Youth Cigarette Use and Intentions Following Implementation of a
Tobacco Controll Program: Findings From the Florida Youth Tobacco Survey, 1998‐2000”, JAMA, 284 (2000:6),
s. 723‐728; Kelly R Evenson, et.al., ”Implementation of a School‐Based State Policy to Increase Physical
Activity”, Journal of School Health, 79 (2009:5, maj), s. 231‐238.
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bruk av tobak. Ursula E Bauer m.fl. har i denna studie försökt urskilja vilka faktorer som var mest
betydande för implementeringsprocessen. Satsningen pågick mellan 1998‐2000 och innebar bl.a. en
åtstramning av kontrollen kring försäljning av tobak till minderåriga, stöd för tobaksavvänjande samt
information i skolorna kring tobakens risker. Studien visar att implementeringen var effektiv då
rökning bland ungdomar minskade samtidigt som gruppen av ungdomar som aldrig testat att röka
ökade. Bauer påpekar visserligen att resultatet delvis kan ha påverkats av en prisökning som skedde
under studieperioden, men menar dock att prisökningen inte enbart kan förklara den stora
förändring som inträffat. Det mesta tyder snarare på att det är förändrade vanor och beteenden som
ligger till grund för det minskade tobaksbruket bland ungdomarna.23
I den andra studien undersökte Kelly R Evenson m.fl. hur skolor i den amerikanska delstaten North
Carolina, till följd av en ny hälsopolicy, ökade elevernas fysiska aktivitet till minst 30 minuter per dag.
Studien genomfördes år 2007 och undersökte hur skolorna använts sig av etablerade program för att
nå en ökad fysisk aktivitet i undervisningen såväl som på skolgården. Evenson intresserade sig särskilt
för vilka faktorer som underlättar respektive försvårar för implementering av nya direktiv. En
utvärdering visade att negativa lärarattityder, otillräckligt med tid och oro för studieresultaten
innebar svårigheter i implementeringsprocessen. Trots detta förbättrades studieresultaten bland
eleverna, och man kunde även se att eleverna var kreativare och hade lättare att fokusera.24
Resultatet ligger i linje med andra studier som visar på att tid som tas från ordinarie skolundervisning
och läggs på fysisk aktivitet inte försämrar elevernas studieprestation.25 Evenson understryker att
den viktigaste faktorn för en lyckad implementering är att den genomförs av motiverad personal som
ser fysisk aktivitet som en viktig del i barnens vardag. Hon påpekar att många interventioner saknar
tillräcklig handledning för att kunna nå en god implementering. I denna studie från North Carolina
framgår det att lärare och skolledning fick noggrann handledning och träning i hur arbetet med
interventionen bör genomföras. Detta gjorde att alla inblandade kände sig trygga i de förändringar
som skedde, vilket var en bidragande faktor till att implementeringen lyckades.26
1.2.3 Sammanfattning av forskningsläget
Studierna visar att implementeringsprocessen är resurskrävande och kräver en god förankring i
organisationen. Alla inblandade parter måste känna sig trygga med förändringen för att gemensamt
kunna arbeta mot uppsatta mål. En av de viktigaste faktorerna är att få de lärare och övrig personal
23
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som ska arbeta med implementeringen intresserade och engagerade i förändringsarbetet, då
välplanerade och förberedda insatser på bred front är grundläggande för en lyckad implementering.
Implementeringsarbetet kräver även rätt verktyg för att nå ut med information kring interventionen
och dess fördelar. I de exemplifierade studierna, representeras dessa verktyg av olika program för att
stimulera en ökad fysisk aktivitet och anpassad information kring faror med tobaksbruk.

1.3 Studiens syfte
Syftet med vår studie är att undersöka hur hälsodirektiv framskrivs i skolhälsovårdens nationella
riktlinjer och Lpf94 samt hur dessa implementerats i gymnasieskolan. Syftet utmynnar i följande
frågeställningar:
•

Vilka direktiv för hälsa finns för skolhälsovården och i Lpf94 och hur formuleras dessa?

•

Hur implementeras dessa hälsodirektiv i de lokala styrdokumenten och vidare till den praktiska
undervisningen i gymnasieskolan?

•

Hur påverkas arbetsformerna för personalen i gymnasieskolan av det tolkningsutrymme som
tillåts inom de nationella hälsodirektiven?

1.4 Teoretisk utgångspunkt
Från mitten av 1960‐talet har teorier om läroplaner haft en stark empiriskt förankring dvs. baserats
på praktisk erfarenhet. Bland dessa har vi valt att utgå ifrån Göran Lindes tolkning. Lindes
läroplansteori förhåller sig till skolans läroplan där den tolkas vid tre arenor i samhället. Dessa arenor
är formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. Linde menar att material
tolkas på olika sätt beroende på vilken av samhällets tre arenor personen befinner sig.
Formuleringsarenan är den arena där läroplanen formuleras, framställs och fastställs. På
transformeringsarenan tolkar olika aktörer läroplanen. På realiseringsarenan realiseras tolkningen, i
större eller mindre utsträckning utifrån transformeringsarenan, genom de händelser som sker i
klassrummet.27
Vi har valt att använda Lindes läroplansteori som ett hjälpmedel för att kunna begränsa, strukturera
och analysera det material som tagits fram för studien. Med Lindes läroplansteori (se Figur B) har vi
kunnat se hur nationella riktlinjer i hälsa bryts ner på lokal nivå och hur dessa i sin tur bryts ner och
tillämpas i gymnasieskolan.

27

Göran Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 56.
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Formuleringsarenan

Transformeringsarenan

Realiseringsarenan

Figur B. Implementeringsprocessen utifrån Lindes läroplansteori.

1.4.1 Formuleringsarenan
Staten utformar, genom regering och riksdag, övergripande riktlinjer och önskemål för hur Skollag,
läroplan och kursplan ska se ut. De bestämmelser som formuleras på denna arena ska genom
tillämpning och tolkning följas av kommun, skola och lärare. Staten har ett stort ansvar då det gäller
att formulera styrdokument så att det tolkas på ett sätt som leder till önskvärda resultat.28
1.4.2 Transformeringsarenan
På transformeringsarenan utformas den kommunala verksamhetsplanen genom tolkningar, tillägg
och prioriteringar utifrån formuleringsarenans direktiv och önskemål. Den kommunala
verksamhetsplanen tolkas därefter av varje skola till en lokal arbetsplan. Lärarna är huvudaktörer i
tolkningen av läroplanen och med hänsyn till de yttre villkor som gäller ska lärarna lösa sina uppgifter
utifrån resurser, kompetens och förmåga så att läroplanens mål uppnås.29
1.4.3 Realiseringsarenan
På realiseringsarenan är det arbetslaget som konstruerar en lokal kursplan och den enskilde läraren
som behandlar och genomför undervisningen för att nå de mål som tolkats på
transformeringsarenan. Enligt Linde står realiseringen i centrum för kommunikationen och
aktiviteten i klassrummet.30 Lärare i skolan är förmedlare av kunskap för elever men det är inte alltid
som eleven mottar kunskapen på det sätt som är lärarens intention. Linde menar att ”En aspekt av
det realiserade innehållet är vad eleven har uppfattat av undervisningen.”.31 Realiseringen visar sig
alltså slutligen i elevens egen tolkning av lärarens undervisning.
1.4.4 Vår anpassning av Lindes läroplansteori
I definieringen av formuleringsarenan utgår vi från hur hälsa framskrivs i Socialstyrelsens riktlinjer,
Skollagen och Lpf94. Transformeringsarenan utformas i sin tur av lokala styrdokument, som
skolsköterskornas verksamhetsplaner och lärarnas lokala kursplaner. Materialet på
realiseringsarenan har tagits fram genom kvalitativa intervjuer. Lindes läroplansteori ger på ett
28
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tydligt sätt en möjlighet att följa implementeringsprocessen av hälsodirektiven från formulering till
realisering.

2 Metod
2.1 Val av metod
Dokumenten som ingår på formulerings‐ och transformeringsarenan undersöktes med en textanalys.
Vi har valt att göra textanalysen på nationella och lokala riktlinjer för gymnasiet för att på så sätt
kunna se vilka hälodirektiv som finns formulerade samt hur dessa implementerats. De texter som
ligger till grund för analysen på formuleringsarenan är, som tidigare nämnts:
•

Nationella kursplaner för de obligatoriska kärnämnena (Lpf94)

•

Skollagen

•

Socialstyrelsens riktlinjer

På transformeringsarenan har vi analyserat:
•

Lokala verksamhetsplaner för skolhälsovården

•

Lärarnas lokala kursplaner

För att sedan se hur dessa tillämpas på realiseringsarenan har vi valt att utföra:
•

Kvalitativa intervjuer

Huvudområdet för intervjuerna har baserats på vilken hälsoundervisning och hälsoupplysning som
samtliga elever får ta del av under sin gymnasietid. I intervjuerna fokuserar vi på tre centrala
områden, utbildning och yrkesbakgrund, samarbete och arbetsformer samt hälsoinnehåll.32 Med
dessa försöker vi få en bild av verksamheten och vilka arbetsformer intervjupersonerna har, i hur stor
grad dessa påverkas av riktlinjer i lagar och styrdokument, samt av tidigare (yrkes)erfarenhet och
samarbete med personer inom och utanför skolans verksamhet. I analyseringsarbetet har vi
fokuserat på hur hälsa framställs i de olika dokumenten. Genom att använda textanalys och
kvalitativa intervjuer som metoder vill vi undersöka vilken implementering som gjorts utifrån de
direktiv som finns.

32

Se bilaga 3, Frågeområden för intervjuer, s. 45.
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2.2 Urval och avgränsningar
Inför studien valde vi ut två svenska gymnasieskolor med liknande förutsättningar. Båda skolorna är
den största kommunala skolan i respektive kommun, de har ett likvärdigt elevantal och de erbjuder
samtliga nationella utbildningsprogram.
Inom skolan finns många olika verksamheter så som lektionsundervisning, skolhälsovård,
vaktmästeri, expedition, IT‐support, skolkök, bibliotek och skolledning. Utifrån dessa har vi valt att
inrikta oss på lektionsundervisning samt skolhälsovård då vi tror att dessa har den mest betydande
rollen för skolans hälsoundervisning och hälsoupplysning till eleverna.
För lektionsundervisningen valde vi att utgå ifrån de åtta kärnämnena för att undersöka vilka av
dessa som innehåller hälsa. Orsaken till denna avgränsning är att dessa ämnen är obligatoriska för
samtliga elever. De obligatoriska kärnämnena i gymnasieskolan är Svenska A (alt. Svenska som andra
språk A), Matematik A, Estetisk verksamhet A, Idrott och hälsa A, Engelska A, Naturkunskap A,
Samhällskunskap A och Religionskunskap A.
Skolhälsovården har en betydande roll för det hälsofrämjande arbetet i skolan då deras
verksamhetsmål är att upplysa och främja elevernas hälsa i ett livslångt perspektiv.33 Inom
skolhälsovården arbetar både kuratorer, skolläkare och skolsköterskor. Skolsköterskorna har en
central roll i det hälsoupplysande arbetet då de enligt lag är skyldiga att erbjuda hälsosamtal för
samtliga elever. Skolhälsovården har en skyldighet att följa många lagar, men för att begränsa
arbetet valde vi att undersöka Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer i vår analys då de är mycket
framträdande i arbetet gällande elevernas hälsa och välmående.
Utifrån textanalysens resultat34 intervjuades en idrottslärare och en skolsköterska från respektive
skola. De som intervjuades i studien är alla kvinnor som tagit sin yrkesexamen mellan åren 1968 och
1985. Samtliga har arbetat i flera år inom sitt yrke, dock inte på en och samma skola eller med
samma åldersgrupper.

2.3 Etiska aspekter
För att ta hänsyn till de etiska aspekter som förekommer vid denna typ av studier blev alla deltagare
upplysta om att studien var konfidentiell, dvs. att enbart vi författare har kännedom om vilka
kommuner, skolor och deltagare som ingått i studien. Deltagarna blev informerade om studiens
syfte, att det var frivilligt att delta och att det var fullt möjligt att när som helst under studiens gång
33
34

Riksdagen, <http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100> acc. 2009‐11‐03.
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avbryta deltagandet. Transkriberingsmaterialet skickades även ut till varje deltagare för att undvika
missförstånd, samt att de skulle se vilket material som ligger till grund för studiens resultatdel.

2.4 Procedur
Vi inledde vår studie med att undersöka vilka nationella dokument och riktlinjer som reglerar
hälsoundervisningen i gymnasieskolan. Målet med analysen av de nationella riktlinjerna har varit att
se vilken kunskap eleverna förväntas nå i hälsa. Till analysen ställdes frågor till texten. Frågorna
baserades på vår definition av hälsa, alltså FHI:s målområden nio, tio och elva.35 Därefter kontaktades
samtliga deltagare via e‐post eller telefonsamtal. Av deltagarna fick vi de utarbetade lokala
styrdokumenten dvs. lokala kursplaner i Idrott och hälsa A och skolsköterskornas verksamhetsplaner.
Innan vi träffade alla deltagare undersökte vi hur de lokala styrdokumenten konkretiserats utifrån de
nationella riktlinjerna. Inför intervjuerna sammanställdes olika frågeområden.36 Dessa låg sedan till
grund för intervjuerna. Alla intervjuer utfördes på respektive skola, antingen i ett arbetsrum eller i ett
lärarrum. Deltagarna blev innan intervjun informerade om de etiska aspekterna. Intervjuerna
bandades med en diktafon och anteckningar gjordes. Vi båda närvarade vid samtliga intervjuer (en
intervjuade och en förde anteckningar). Efter transkribering av intervjumaterialet skickades kopior ut
via e‐post till respektive deltagare för att på så sätt undvika missförstånd. Ytterligare kontakter togs
via telefon eller e‐post med två av deltagarna för att förtydliga vissa svar.

2.5 Databearbetning
Materialet analyserades med hjälp av Göran Lindes läroplansteori. Alla analyserade dokument
kategoriserades utifrån formulerings‐ och transformeringsarenan. Intervjumaterialet transkriberades
och kategoriserades till realiseringsarenan. Genom att strukturera upp materialet utifrån arenorna
kunde vi på ett tydligt sätt följa implementeringen av formuleringsarenans riktlinjer på
transformerings‐ och realiseringsarenan.

2.6 Tillförlitlighet
För att säkra en god validitet dvs. att vi mäter det vi faktiskt avser att mäta har vi genomfört
pilotintervjuer på personer inom de båda yrkeskategorierna. Efter detta diskuterades och
utvärderades vårt material tillsammans med de intervjuade för att kunna förbättra upplägget
ytterligare.
Antalet intervjuobjekt och skolor i studien begränsades pga. tidsaspekten vilket gör att studiens
resultat måste ses med viss försiktighet. Detta gäller främst för transformerings, ‐och
35
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realiseringsarenan. På formuleringsarenan anser vi att materialet är av god kvalitet då det är lagar
och riktlinjer som är gällande för skolor i hela Sverige. Utifrån studiens syfte och frågeställningar
bedömmer vi att metodvalet är relevant, vi kan dock inte utesluta en omedveten vinkling av
materialet pga. vår begränsade erfarenhet.
För att stärka reliabiliteten har intervjusituationerna genomförts så lika som möjligt. Detta innebar
att samtliga deltagare intervjuades på deras arbetsplatser i för dem trygga miljöer. Vi var båda
närvarande vid varje intervju, där en av oss höll i intervjuerna för idrottslärarna och den andre höll i
intervjuerna för skolsköterskorna. Den som inte höll i själva intervjun förde anteckningar samt kunde
ha en mer överskådlig blick över samtalet och därför komma in med påfyllnadsfrågor om något
ytterligare behövde besvaras eller förklaras. Intervjumaterialet transkriberades och varje deltagare
fick sedan materialet skickat till sig för att undvika missförstånd.

3 Resultat
Syftet med denna studie är att undersöka hur hälsodirektiv framskrivs i skolhälsovårdens nationella
riktlinjer och Lpf94 samt hur dessa implementerats i gymnasieskolan. Studien bygger på en
textanalys av den nationella kursplanen i Idrott och hälsa A, Skollagen, Socialstyrelsens riktlinjer,
lokala styrdokument samt kvalitativa intervjuer.
I detta avsnitt hanteras materialet utifrån Lindes läroplansteori. Under hanteringen av
transformerings‐ och realiseringsarenans material kommer vi benämna skolorna som skola 1 och
skola 2.

3.1 Hur framskrivs de nationella riktlinjerna i hälsa för gymnasieskolan?
(formuleringsarenan)
I detta avsnitt bygger materialet på den nationella kursplanen i Idrott och hälsa A, Skollagen och
Socialstyrelsens riktlinjer.
3.1.1 Nationella riktlinjer för sjuksköterskor
Kapitel 14 i Skollagen reglerar utformningen och bedrivandet av skolhälsovården. För kommunala
skolor står kommunen som huvudman och är därför ytterst ansvarig för den skolhälsovård som
bedrivs om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. I Skollagen står att läsa att skolhälsovården ska anordnas för elever i
gymnasieskolan. Skolhälsovården ska arbeta förebyggande och är skyldig att erbjuda ett hälsosamtal
samt hälsokontroll för alla gymnasieelever. Skolhälsovården ska även följa elevernas utveckling,
bevara och förbättra deras kroppsliga hälsa samt verka för deras sunda levnadsvanor. Vidare ska
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skolhälsovården främst vara förebyggande och omfatta hälsokontroller samt enkla sjukvårdsinsatser.
Det ska även finnas skolläkare och skolsköterska att tillgå.37
Utöver Skollagen är även Socialstyrelsens riktlinjer en grund för skolhälsovårdens verksamhet. Dessa
riktlinjer hänvisar bl.a. till kapitel 14 (§2) i Skollagen som säger att skolhälsovården främst ska vara
förebyggande, hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser ska erbjudas samt att skolläkare och
skolsköterska ska kunna tillgås. Elevernas utveckling ska följas samt att deras kroppsliga hälsa ska
bevaras och förbättras. Skolhälsovården ska även främja för sunda levnadsvanor hos eleverna och
följande åtgärder krävs för att kunna nå dessa mål: För att kunna bedömma elevers behov av insatser
är det viktigt att tidigt identifiera problem och symtom vid hälsoundersökningar och hälsobesök.
Elever i behov av särskilt stöd ska kunna få aktiv hjälp och förhållanden i elevers närmiljö som kan
innebära en risk för ohälsa och skador ska uppmärksammas. Vidare menar man att det pedagogiska
arbetet kan stödjas genom att tillföra kompetens inom medicin och omvårdnad och i det
elevvårdande arbetet är det viktigt att ta till vara på skolhälsovårdens kunskap kring elevernas hälsa.
För att kunna tillföra kunskap hos elever om hälsosamma levnadsvanor och faktorer som bidrar till
ohälsa är det betydelsefullt att ha ett fungerande samarbete med elever, vårdnadshavare och övrig
skolpersonal.38
För att nå en god måluppfyllelse menar Socialstyrelsen att det är viktigt att skolhälsovården
tillsammans med övrig elevvård och skolans pedagogiska personal samarbetar i t.ex.
arbetsmiljöfrågor och övergripande elevvårdsfrågor. Skolhälsovården ska även hjälpa skolledning
med information, råd och utredningar angående elevers hälsa. Ett samarbete ska ske med
landstingets hälso‐ och sjukvård och de ska hålla sig uppdaterade kring den vetenskapliga
utvecklingen inom relevanta områden för att kunna vidareutveckla arbetet för skolhälsovården. 39
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Tabell 1. Nationella riktlinjer för skolhälsovårdens verksamhet.
Formuleringsarenan

Skollagen anger att…

•
•
•
•

Skolhälsovården ska vara förebyggande
Enklare sjukvårdsinsatser ska erbjudas
Skolläkare och skolsköterska ska kunna tillgås
Skolhälsovården ska verka för sunda levnadsvanor
hos eleverna

•

•
•

Socialstyrelsen riktlinjer utvecklar vad som krävs för att
uppnå Skollagens direktiv. Socialstyrelsen menar att
skolhälsovården ska…
•
•
•

Kunna bedöma elevers behov av insatser
Tidigt identifiera problem och symptom vid
hälsoundersökningar och hälsobesök

•

Förhållanden i elevens närmiljö som kan
innebära en risk för ohälsa och skador ska
uppmärksammas
Bidra i det pedagogiska arbetet genom att tillföra
kompetens inom medicin och omvårdnad
För att kunna tillföra kunskap i det elevvårdande
arbetet ska ett fungerande samarbete med
elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal
ske
Uppdatera sig i vetenskaplig utveckling för att
kunna utveckla arbetet vidare
Elever i behov av särskilt stöd ska kunna få aktiv
hjälp

3.1.2 Nationella riktlinjer för idrottslärare
Av de obligatoriska kärnämnena för gymnasiet är det endast kursplanen för Idrott och hälsa A som
relaterar till ämnet hälsa. I kursplanen för Idrott och hälsa A står det klart och tydligt att eleven ska
ha kunskaper om och erfarenheter av hur människors hälsa kan påverkas av olika faktorer. Eleven ska
även ha kunskap om vad olika fysiska aktiviteter har för betydelse för hälsa och välbefinnande och
kunna ha förmågan att värdera dessa. Eleven ska kunna strukturera, utföra och utvärdera ett
individuellt anpassat träningsprogram eller andra hälsofrämjande åtgärder, liksom ha kunskap i hur
den egna kroppen fungerar i vila och i arbete samt ha deltagit och upplevt olika former av friluftsliv.
Vidare ska eleven utvecklas i sin förmåga att till musik kunna kombinera rörelser och på ett förtroget
sätt kunna utföra några olika danser. Utöver detta ska eleven lära sig och kunna tillämpa metoder för
spänningsreglering och stresshantering samt få ergonomiska kunskaper i olika
arbetsmiljösammanhang. Eleven ska slutligen ur ett samhälls‐ och individsperspektiv kunna diskutera
samband mellan miljö, livsstil och hälsa. 40

40

Skolverket, <http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3201/titleId/IDH1201%20‐
%20Idrott%20och%20h%E4lsa%20A> acc. 2009‐11‐23.
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Tabell 2. Nationella riktlinjer för idrottslärarnas verksamhet.
Formuleringsarenan

Den nationella kursplanen i Idrott och hälsa A anger att eleven ska…

•

•

•

Ha kunskap om och erfarenhet av hur
människors hälsa kan påverkas av olika
faktorer
Ha utvecklat sin förmåga att till musik
kombinera rörelser och på ett förtroget sätt
utföra några danser
Kunna strukturera, utföra och utvärdera ett
individuellt anpassat träningsprogram eller
andra hälsofrämjande åtgärder

•
•
•

•

Ha kunskap om hur kroppen fungerar i
arbete och vila
Lära sig och kunna tillämpa metoder för
spänningsreglering och stresshantering
Ur ett samhälls‐ och individperspektiv
kunna diskutera samband mellan miljö,
livsstil och hälsa
Ha deltagit och upplevt olika former av
friluftsliv

3.2 Hur framställs de nationella riktlinjerna i hälsa i de lokala
styrdokumenten? (transformeringsarenan)
I detta avsnitt bygger materialet på lokala verksamhetsplaner och lokala kursplaner för de två
gymnasieskolorna. Inga referenser har angetts pga. etiska skäl.
3.2.1 Skolsköterskornas verksamhetsplaner
Utifrån Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer har en verksamhetsplan utformats för
skolhälsovården i de båda kommunerna. Efter att ha undersökt de båda verksamhetsplanerna kunde
vi se att de bygger mycket på citat från både Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Vissa delar av
formuleringarna från Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer var dock utvecklade och anpassade till
den lokala verksamheten. Utgångspunkten är att stärka det friska hos varje elev, arbetet ska vara
förebyggande, det ska omfatta hälsoövervakning med hälsosamtal och kontroller samt enklare
sjukvårdsinsatser. Skolhälsovården ska även vara den medicinska delen av skolans elevvård och detta
innebär bl.a. att skolsköterskorna ska erbjuda en öppen mottagning för eleverna. Den viktigaste
arbetsuppgiften för skolhälsovården är att främja en god hälsa för eleverna. Målsättningen är att
följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas kroppsliga hälsa, verka för sunda
levnadsvanor samt tillförsäkra elevernas rätt att vid behov söka skolhälsovården.
Skolhälsovården ska erbjuda alla elever på gymnasiet en hälsokontroll och medverka i
hälsoupplysning om olika risk‐ och friskfaktorer. Hälsosamtal ska syfta till att stärka elevens
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självkänsla, stimulera till egna medvetna val och egenvård. Samarbete med lärare ska finnas inom
ämnesområden som ergonomi, ANT, kost och hygien. Skolsköterskorna har en skyldighet att
samverka med olika grupper som t.ex. lärare, elevhälsan tillsammans med rektor, och lokalt
stödteam tillsammans med kurator, psykolog och specialpedagog. Kraven på samarbetet är olika
uttryckt i de båda verskamhetsplanerna. Verksamhetsplanen på skola 2 anger att skolsköterskan har
en skyldighet att medverka i kommunala samverkansgrupper, nätverk för skolsköterskor och
samarbeta med andra myndigheter som t.ex. Primärvård, BUP, socialtjänst och ungdomsmottagning
samt finnas tillgänglig för råd och stöd till elever, föräldrar, lärare och övrig personal.
Verksamhetsplanen på skola 1 uttrycker att skolsköterskan ska ha ett snarlikt utbyte men anger
endast att hon behöver vara tillgänglig per telefon för övriga interna och externa samarbetspartners,
som rektor, socialförvaltning, PBU (Psykiska Barna‐ och ungdomsvården) och polis. Utöver dessa krav
på samverkan har även denna skolsköterska en skyldighet att fortlöpande följa forskning rörande
barn och ungdomars hälsa, vilket inte står uttryckt i verksamhetsplanen på skola 2.
Sammanfattningsvis innebär skolsköterskornas förebyggande och hälsofrämjande arbete att dels
arbeta med enskilda elever eller i grupp/klass, dels att delta i utvecklingen av folkhälsoarbetet för
eleverna, genom att ge medicinsk studie‐ och yrkesvägledning samt medverka på föräldramöten.
Tabell 3. Skolsköterskornas verksamhetsplaner.

Transformeringsarenan

De lokala verksamhetsplanerna anger att skolsköterskorna ska...

•
•
•
•
•
•

Stärka det friska hos varje elev
Främst vara förebyggande
Omfatta hälsoövervakning med hälsokontroller,
hälsosamtal samt enklare sjukvårdsinsatser
Erbjuda alla elever en hälsokontroll
Samarbeta med lärare inom områden som
ergonomi, ANT, kost och hygien
Samarbeta med olika berörda parter så som
lärare, rektor, lokalt stödteam, kurator, psykolog
och specialpedagog samt utomstående
myndigeter som BUP, socialtjänst m.m.

•

•

•
•

Vara den medicinska delen av skolans elevvård,
vilket bl.a. innebär att skolsköterskorna ska
erbjuda en öppen mottagning för eleverna och
därmed tillförsäkra elevernas rätt att vid behov
söka skolhälsovård
Följa elevernas utveckling, bevara och förbättra
elevernas kroppsliga hälsa, verka för sunda
levnadsvanor vilket innebär att medverka i
upplysningen om olika risk‐ och friskfaktorer
Följa forskning kring barn och ungdomars hälsa
(skola 1)
Medverka på föräldramöten
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3.2.2 Idrottslärarnas lokala kursplaner
För idrottslärarna finns lokala kursplaner utarbetade. Dessa bygger på Skolverkets nationella
måldokument för Idrott och hälsa A och är anpassade efter lokala förutsättningar. En lokal kursplan
arbetades fram på skola 1 för drygt tre år sedan. Varför inte detta gjorts tidigare beror på att det
fanns en ovilja hos skolledningen att avsätta mer tid för sådant arbete för idrottslärarna. Efter att
skolledningen förändrats och en nyanställd idrottslärare tillkommit initierade denne att en lokal
kursplan skulle arbetas fram. Samtliga idrottslärare deltog vid framtagandet av den lokala kursplanen
och syftet var att den skulle fungera som en gemensam grund för innehållet i kursen. Idrottslärarna
använder dock bara kursplanen som ett hjälpmedel, där de kan välja lite som de själva vill vilket gör
att själva syftet med den lokala kursplanen, att den ska vara ett styrdokument för hela
undervisningen försvinner. På skola 2 togs den nuvarande versionen av den lokala kursplanen fram
av den intervjuade idrottsläraren och detta främst för att skolverket skulle komma på en inspektion.
De mål och kriterier som fanns i den tidigare kursplanen skulle inte hålla för en granskning eftersom
många saknade grund från de nationella riktlinjerna. Den tidsbrist som var under framtagningen av
den nya kursplanen resulterade i att samarbetet med övriga idrottslärare uteblev. Alla var positiva till
den nyframtagna kursplanen när den presenterades på ett ämneslagsmöte våren 2009. Det är dock
oklart om alla idrottslärare följer den i sin undervisning idag. De olika kursplanerna är uppbyggda på
olika sätt där den för skola 2 har samtliga nationella riktlinjer utskrivna och som sedan är
konkretiserade i lokala mål och när de olika momenten ska genomföras (i årskurs 1 och/eller 2).
Idrottslärarna på skola 1 har delat in kursen i olika block som t.ex. hälsa och teori, fysisk aktivitet,
rörelse till musik samt friluftsliv och orientering. Därefter har de skrivit vad eleven ska göra för att
uppnå de nationella riktlinjerna genom respektive block. De lokala kursplanerna anger vilka riktlinjer
som ska uppnås och hur dessa ska uppnås, dock finns inte alla nationella riktlinjer med i den lokala
kursplanen på skola 1.
Fysisk aktivitet är grunden i kursen och utifrån detta ska eleverna genomföra olika moment, praktiskt
och teoretiskt. I kursplanen för skola 2 anges att den teoretiska undervisningen ska finnas i de flesta
moment medan detta inte är uttryckt på lokala kursplanen på skola 1, där de har ett block som heter
hälsa och teori. Eleverna på skola 1 ska i kursen utforma ett träningsprogram i förebyggande syfte
eller vid t.ex. återhämtning från skada. Där ska även individuella hemuppgifter genomföras och då får
eleverna reflektera över olika faktorers betydelser för den egna hälsan kopplat till den fysiska
statusen, detta genom att göra en hälsoprofil. Eleverna på skola 2 ska istället arbeta med
träningsplanering och träningsupplägg. Dessa uppgifter kopplas båda till en teoretisk undervisning
om kroppens uppbyggnad och funktioner, kost, infektioner och skador, ANT och doping. Eleverna på
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skola 2 ska få testa på enklare avslappnings‐ och avspänningsmetoder. På de båda skolorna ska
eleverna ha rörelse och dans som innebär uppvärmning till musik, prova på olika danser, delta i olika
rörelsepass till musik och på skola 2 ska eleverna även lära sig arbeta med musikpuls. Samtliga elever
ska få grundläggande kunskaper och färdigheter i ledarskap och genomföra olika friluftsaktiviteter
som exempelvis paddling, orientering och naturpromenader. Undervisningen kring den fysiska miljön
i form av ergonomi behandlas även det i de lokala kursplanerna men skola 2 tar även upp
stresshantering som ett moment.
Tabell 4. Idrottslärarnas lokala kursplaner.
Transformeringsarenan

De lokala kursplanerna i Idrott och hälsa A anger att eleven ska…

•
•

•
•

Utforma ett träningsprogram i förebyggande syfte
eller t.ex. vid återhämtning från skada
Ha rörelse och dans som innebär uppvärmning till
musik, att prova på olika danser, ha olika
rörelsepass till musik (båda skolorna) och lära sig
om musikpuls (skola 2)
Genomföra olika typer av friluftsaktiviteter så som
paddling, orientering och naturpromenader
Få en undervisning om den fysiska miljön i form av
ergonomi (båda skolorna) och stresshantering
(skola 2)

•

•
•

Reflektera över olika faktorers betydelse för den
egna hälsan kopplat till den fysiska statusen i form
av en hemuppgift eller en träningsplanering. Detta
ska kopplas till en teoretisk undervisning om
kroppens uppbyggnad och funktioner, kost,
infektioner och skador samt ANT och doping
Testa på enklare avslappnings‐ och
avspänningsövningar (skola 2)
Få grundläggande kunskaper och färdigheter i
ledarskap

3.3 Hur tillämpas de lokala styrdokumenten i de båda verksamheterna?
(realiseringsarenan)
I detta avsnitt bygger materialet på intervjusvaren från idrottslärarna och skolsköterskorna på de två
gymnasieskolorna.
3.3.1 Skolsköterskornas verksamhet i praktiken
När eleverna i årskurs ett börjar på gymnasiet går hela skolhälsovården på båda skolorna ut och
presenterar sig och sin verksamhet. Detta sker antingen vid ett samlat tillfälle eller klassvis.
Skolsköterskorna går därefter ut enskilt och presenterar sig klassvis för eleverna. De berättar då lite
om skolhälsovårdens arbete men framför allt vad de själva gör för sorts arbete. Skolsköterskorna
arbetar mycket förebyggande och de eftersträvar att bl.a. främja elevernas fysiska hälsa. Utöver
detta arbete ingår även enklare sjukvårdsarbete som t.ex. när eleverna har ryggbesvär. För att kunna
tillgodose elevernas behov har skolsköterskorna öppen mottagning och den är öppen varje dag för
25

elever som har frågor eller behöver hjälp. Eleverna får vid de båda skolsköterskornas
informationstillfälle fylla i en hälsoenkät som sedan ligger till grund för det hälsosamtal som varje
elev i årskurs ett är berättigad till. På skola 1 får eleverna i hälsoenkäten ange om de vill uppsöka
skolsköterskan snarast eller om de kan tänka sig att vänta med samtalet. Under själva samtalet tar
sedan skolsköterskan upp olika frågeområden kring elevens hälsa. Skolsköterskan och eleven har
sedan en diskussion om elevens hälsa och under diskussionen fyller eleven i ytterligare en enkät som
handlar om de berörda områdena. Skolsköterskan på skola 1 var noga med att förklara att ”[…] när vi
pratat klart då först får de fylla i, för det får inte bli att fylla i ett papper utan det måste vara ett bra
samtal.”.41 Hälsoenkäten som eleverna får fylla i behandlar områden som bl.a. skolsituationen.
Därefter följer frågor om matvanor, relation till den egna kroppen, hur eleven trivs med sig själv och
sin vikt samt förekomst av bantning och ätstörningar. Vidare lyfts frågor i enkäten om sömnvanor,
hur ofta eleven är fysiskt aktiv i skolan och på fritiden samt bruk av tobak, alkohol och andra droger.
Hälsoenkäten som eleverna på skola 2 får fylla i tar upp snarlika områden, så som skolsituation och
hur ofta eleven är fysiskt aktiv. Skolsköterskan mäter även elevernas vikt och längd, vid behov
genomförs även syn‐ och hörselkontroll. Ytterligare frågor som eleverna får besvara är om deras
matvanor, bruk av tobak, alkohol och andra droger samt hur bra de upplever sitt eget hälsoläge t.ex.
med koncentration, sömn, yrsel, olika sorters värk, humörsvängningar och medicinsk bakgrund.
Avslutningsvis får eleverna uppskatta hur deras livssituation ser ut i dagsläget.
De båda skolsköterskorna har uppföljning med de elever som är i behov av detta och de har även
möjlighet att lotsa eleven vidare till någon annan inom skolhälsovården, så som skolläkare och/eller
kurator. Utöver detta sker ingen annan uppföljning bland eleverna och orsaken till det är tidsbrist.
Skolsköterskorna menar att de med nöd och näppe hinner med att ha hälsosamtal med sina
tilldelade ettor på två skolterminer eftersom de flesta elever väljer att gå på hälsosamtalet.
Avsaknaden av uppföljning är synd menar skolsköterskorna eftersom det inte är garanterat att en
elev som mår bra i årskurs ett inte kan må dåligt senare under sin skolgång. Hälsosamtalet tar
ungefär en timme och båda skolsköterskorna utgår från eleven i samtalet. Skolsköterskan på skola 1
använder sig av en teknik som heter självspegling och som går ut på att eleven själv får hitta svaren
på sina frågor. Hon undviker frågan Varför? och omformulerar istället till Vad är det som gör att? Hur
tänker du nu? Hur funderar du? Vad säger du om det här? Skolsköterskan menar att ”[…] det är de
som sitter inne med lösningarna, de kan ju men de har inte kommit på det va. Jag brukar säga att min
äldsta son han är lots och lotsar fartyg och jag lotsar med… Det är ett lotsjobb! Man lotsar dem till
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insikt det är det, det handlar om.”.42 Skolsköterskan arbetar även mycket med motiverande samtal,
kvalitetssäkring och utvärdering av verksamheten. Eleverna får göra en utvärdering genom att
anonymt fylla i en enkät efter hälsosamtalet. Skolsköterskan på skola 2 arbetar även hon med att
föra statistik över enkätsvaren från hälsosamtalet.
Båda skolsköterskorna upplever att de har ett gott samarbete inom skolhälsovården. För
skolsköterskan på skola 1 innebär detta att hon har arbetsplatsträff en gång i månaden med
skolpsykologen och speciallärare, träff med den medicinskt ansvarige i kommunen en gång i
månaden samt regelbundna träffar med elevvårdsteamet, där rektor, kurator, syokonsulent och
specialpedagog ingår. Skolsköterskan på skola 2 har även hon kontinuerliga träffar med
elevvårdsteamet på skolan samt att hon träffar övriga skolsköterskor i kommunen en gång i månaden
och har funktionsträffar tre gånger per läsår med de skolsköterskor som enbart arbetar på
gymnasiet. Att samarbeta är något som de båda skolsköterskorna tycker är mycket viktigt och menar
att verksamheten inte skulle kunna fortgå utan samarbete. De samarbetar också mycket med lärarna
på skolan och på skola 2 har man en gång i veckan Öppen dörr då lärare kan komma och diskutera
elever. En dialog förs även med lärare då elever bl.a. misstänks för att ha ätstörningar eller att de
använder droger. Skolsköterskan nämner också att ett samarbete med idrottslärarna finns
exempelvis gällande träningsprogram för elever som har fysiska besvär så som ont i ryggen. Båda
skolsköterskorna har ett tätt samarbete med rektor och de påpekar även hur viktigt det är att arbeta
ihop med föräldrar i de fall eleven är under arton år. Övriga enheter som skolsköterskorna
samarbetar med är BUP (barn‐ och ungdomspsykiatrin), anorexiaenheten/ätstörningsenheten,
överviktsenheten, socialsekreterare och sjukhuset. I de flesta fall handlar det om att skolsköterskorna
remitterar elever vidare till dessa instanser.
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Tabell 5. Skolsköterskornas verksamhet i praktiken.
Realiseringsarenan

Skolsköterskorna anger att deras arbetsuppgifter innebär…

•

•

•

Att de går ut på skolan och presenterar sig
själva och vad skolhälsovården är och innebär
för eleverna. Detta sker antingen vid ett samlat
tillfälle eller klassvis
Ett samarbete inom skolhälsovården, med bl.a.
kurator, skolpsykolog, speciallärare och andra
skolsköterskor på skolan och i kommunen,
samarbete sker även med bl.a.rektor och lärare
Ett samarbete med föräldrar vid elevärenden
där eleven inte är myndig. Samarbete sker även
med BUP, anorexiaenheten, överviktsenheten,
socialsekreteraren samt sjukhuset

•
•

•
•
•

Ett förebyggande arbete där de bl.a. eftersträvar att
främja elevernas fysiska hälsa
Enklare sjukvårdsinsatser exempelvis då elever har
ryggbesvär eller liknande vilket innebär att
skolsköterskorna har en öppen mottagning
Att ha ett hälsosamtal med varje elev i
årskurs 1
Arbetsmetoder som självspegling och motiverande
samtal (skola 1)
Kvalitetssäkring, utvärdering, föra statistik

3.3.2 Idrottslärarnas verksamhet i praktiken
Idrottslärarna har svårt att säga hur stor del hälsa får i undervisningen i kursen Idrott och hälsa A.
Båda idrottslärarna fick fundera en stund över hur stor del av innehållet i kursen som faktiskt går att
koppla till hälsoundervisningen. Idrottsläraren på skola 1 berättade att hon försöker lägga många av
de teoretiska hälsomomenten i början av lektionerna och låter sedan eleverna utföra något praktiskt
med anknytning till hälsomomentet. De teoretiska delarna är mer koncentrerade för att maximera
tiden för de praktiska momenten. Vilka de praktiska momenten ska vara får eleverna ha synpunkter
och förslag på, utifrån de resurser som finns och elevgruppens storlek. Hon menar vidare att
hälsoundervisningen sker kontinuerligt under lektionerna då det blir många handledande samtal med
eleverna, att de utifrån sin egen situation kan reflektera över hur deras livsstil kan bli mer hälsosam.
Denna handledande undervisning sker både före, under och efter lektionstid och ska inte förbises
enligt idrottsläraren då den fyller ett viktigt utbildningssyfte. På skola 2 påverkas innehållet mycket
utefter studieprogrammet eftersom de på skolan har ett ökat samarbete inom programmen. Detta
gör att lektionsinnehållet kan vara mer anpassat men att eleverna ändå når upp till kursmålen,
idrottsläraren menar att ”[…] för att nå målen kan man gå olika vägar.”.43 Idrottsläraren anpassar
även lektionsinnehållet utifrån det elevunderlag hon har och den ambitionsnivån som finns hos
eleverna. Som exempel tar hon upp betygshetsen som förekommer i en högre grad, speciellt på
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naturvetenskapsprogrammet. Dessa elever är vana vid tydliga och konkreta betygskriterier från
andra kurser och då kan detta påverka hur mycket plats hälsoundervisningen får i ämnet eftersom
hälsodelen är svårare att mäta och upplevs inte lika konkret som idrottsdelen. Trots detta menar hon
att ”[…] betyg är otroligt viktigt för dom, NV‐eleverna alltså […] Med tanke på den utbildning som
dom vill gå, men jag tycker samtidigt att det är dom eleverna som är mest, vad ska vi säga, har mest
insikt i att röra på sig.”.44 Hon försöker vid kursstarten presentera idrott och hälsa som ett hälsoämne
för att ta bort fokusen från och föreställningarna kring den klassiska idrottsundervisningen. På skola 1
problematiserar även idrottsläraren svårigheterna med betygssättning då många elever tycker att de
främst ska bli bedömda i idrott och inte i hälsa.
Idrottsläraren på skola 2 försöker integrera teori och praktik i så stor utsträckning som möjligt, ett
exempel är när eleverna har livräddning i simhallen. Eleverna får i Idrott och hälsa A även genomföra
ett Coopers test på våren i ettan och i tvåan för att mäta sin kondition. Detta innebär att gå eller
springa 2 000 meter på en löparbana. Eleverna får utifrån sitt första test träna för att försöka få ett
bättre resultat på uppföljningstestet. Samtidigt får de reflektera över ifall de behöver göra några
förändringar i sin livsstil för att få en bättre kondition. Idrottsläraren utvecklar sina tankar kring detta
moment och nämner att om en elev frågar vad som krävs för att få ett MVG ”[…] men då försöker
man prata om vad det innebär på Idrott och hälsa A jämfört med specialidrott […] jag försöker säga
att där ska alla ligga på högsta värdet på ett Coopers test [...] på Idrott och hälsa A tycker jag att man
som motionär ska ligga på en god nivå […]”.45 Tidtagningen är alltså inte det centrala utan snarare att
eleven ska göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar. I de fall eleven inte vill att läraren ska ta
tid så respekteras det och ingen tidtagning utförs.
Idrottslärarna anger att de båda undervisar i anatomi och fysiologi och utifrån detta får eleverna bl.a.
föra träningsdagbok, göra en hälsoprofil samt utvärdera och reflektera kring olika aktiviteters
nyttograd för stunden men även för ett längre perspektiv. Utöver detta har de även kost‐ och
träningslära som en teoretisk förankring till de praktiska momenten. Idrottsläraren på skola 1
betonar att hon ständigt försöker koppla ihop de teoretiska bitarna med de praktiska. Idrottsläraren
på skola 2 anger att eleverna får hålla i egna aktiviteter för att kunna påverka undervisningens
innehåll samt träna på ledarskap. Elevinflytande och ledarskap finns dock inte med i de nationella
riktlinjerna för Idrott och hälsa A. Båda skolorna har Idrott och hälsa A upplagt på tre perioder och
idrottslärare på skola 1 menar att det är viktigt att ha med en teoretisk del i varje period t.ex. kost,
ANT, och träningslära. Utöver detta arbetade skola 1 tidigare mycket med FMS (Fysisk, Mental och
44
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Social hälsa) som är ett koncept framtaget för att stötta skolor i att få en mer holistisk syn på hälsa.
Eleverna fick då genomgå en fyslaboration där deras styrka, rörlighet, balans och kondition samt
KASAM (känsla av sammanhang) testades. Eleven skulle sedan fylla i en hälsoenkät där svaren från
enkäten sedan låg till grund för ett motiverande samtal mellan elev och mentor. Arbetet med FMS på
skolan har dock avstannat då det dels kostat mycket pengar men även för att det funnits ett
bristande intresse bland skolpersonalen, vilket försvårat integreringen av FMS i verksamheten. Det
pågår fortfarande i en liten skala hos en av skolsköterskorna på skolan som även har en viss
undervisning i det, men för tillfället har inte idrottslärarna någon medverkan i detta.
Idrottslärarna på de två skolorna upplever att de har ett gott samarbete med sina lärarkollegor. På
skola 1 har man ett bra samarbete mellan alla idrottslärare medan idrottslärarna på skola 2
samarbetar med de lärare som ingår i samma utbildningsprogram (vilket resulterat i att samarbetet
minskat med de övriga idrottslärarna). Samarbetet på skola 2 har dock möjliggjort en anpassning av
innehållet i undervisningen, ett exempel på detta är när omvårdnadsprogrammet har ergonomi i
kursen Arbetsmiljö och säkerhet. Här har idrottsläraren ett samarbete med den ansvarige läraren, då
de har sett över de gemensamma kursmålen. Detta har bidragit till att eleverna på
omvårdnadsprogrammet får mindre ergonomiundervisning i Idrott och hälsa A jämfört med t.ex.
eleverna på naturvetarprogrammet. Idrottsläraren närvarar dock inte i undervisningen i
arbetsmiljökursen utan stödjer sig på dokumentationen från den andre läraren. Trots att det finns
brister i samarbetet mellan idrottslärarna menar hon att det finns en gemensam grundsyn på ämnet
som bottnar i det samarbete som fanns tidigare när idrottslärarna hade ett eget ämneslag.
Idrottsläraren anser inte att arbetet skall ha försämrats för att samarbetet minskat men däremot
saknar hon de diskussioner som förekom i större grad tidigare. På skola 1, där idrottslärarna har ett
större samarbete, försöker de använda varandras kompetenser i den mån det går i undervisningen.
De försöker även slå ihop olika klasser när de ligger parallellt med varandra för att på det sättet
kunna hjälpa varandra med undervisningen och erbjuda fler alternativ. Samarbetet sker inte enbart
mellan idrottslärarna utan även med en av kuratorerna på skolan, som på fritiden utbildat sig inom
yoga. Hon går in i undervisningen och håller i detta moment och att ha med kuratorn i
undervisningen på detta sätt tror idrottsläraren kan underlätta för eleverna att söka hjälp hos henne
när behov finns.
Beroende på program läser eleverna på skola 1 Idrott och hälsa A över två eller tre år, men
idrottslärarna har nyligen kommit överens om att kursen ska vara på två år för samtliga elever för att
få en bättre kontinuitet i undervisningen. För eleverna på skola 2 är kursen utlagd på två år av samma
anledning. På denna skola har skolhälsovården som vi tidigare har nämnt en så kallad Öppen dörr för
30

samtliga lärare, vilket innebär att de kan komma och diskutera elever och informera skolhälsovården
om en elev är i behov av hjälp och stöd. För de elever på skola 1 som av olika anledningar inte klarar
av att delta i den vanliga undervisningen i Idrott och hälsa A finns på skolan något som heter Idrott
plus. Två av idrottslärarna har hand om denna undervisning som sker under något andra former, bl.a.
har idrottslärarna ett samarbete med Friskis & Svettis. Målet är att eleverna ska kunna gå tillbaka till
den ordinarie undervisningen men i de fall eleverna inte klarar detta har de möjlighet att läsa kursen
under en längre tid. I Idrott plus arbetar eleverna bl.a. med loggböcker och de har även separata
teoretiska genomgångar. Information från klassföreståndare samt övrig personal om alternativet
Idrott plus behöver dock bli bättre enligt idrottsläraren för att kunna fånga upp fler elever med
svårigheter.
Tabell 6. Idrottslärarnas verksamhet i praktiken.
Realiseringsarenan

Idrottslärarna har olika arbetsmetoder och följer de lokala kursplanerna på olika sätt.
De anger i arbetsformerna att…
•
•

•
•
•

Ett etablerat samarbete sker med de övriga
idrottslärarna på skolan (skola 1)
Ett större samarbete sker med andra lärare
inom samma utbildningsprogram (skola 2)
(utifrån dessa samarbeten påverkas
undervisningen på olika sätt)
De försöker integrera teori och praktik
De anpassar undervisningen efter eleverna i
fråga om antal och ambitionsnivå.
De försöker ha ett elevinflytande

•

•

Hälsoundervisning sker kontinuerligt under
lektionerna– många handledande samtal med
eleverna (skola 1)
Båda idrottslärarna försöker förmedla ämnet som ett
kunskapsämne framför ett aktivitetsämne
I undervisningen får eleverna…

•
•
•
•
•

Testa sin kondition genom tester och utifrån detta
göra reflektioner kring sin livsstil (skola 2)
Undervisning i anatomi och fysiologi vilket kopplas
till en träningsdagbok och hälsoprofil
Teoretisk undervisning i kost, ANT och träningslära
Pröva på yoga (skola 1)
Träna på ledarskap (skola 2)
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4 Diskussion
Syftet med vår studie var att undersöka hur hälsodirektiv framskrivs i skolhälsovårdens nationella
riktlinjer och Lpf94 samt hur dessa implementerats i gymnasieskolan. Syftet utmynnade i följande
frågeställningar:
•

Vilka direktiv för hälsa finns för skolhälsovården och i Lpf94 och hur formuleras dessa?

•

Hur implementeras dessa hälsodirektiv i de lokala styrdokumenten och vidare till den praktiska
undervisningen i gymnasieskolan?

•

Hur påverkas arbetsformerna för personalen i gymnasieskolan av det tolkningsutrymme som
tillåts inom de nationella hälsodirektiven?

4.1 Implementering av hälsa i skolan
På formuleringsarenan kunde vi se stora skillnader i formuleringen av de nationella riktlinjerna för
skolsköterskorna och idrottslärarna. Idrottslärarnas riktlinjer ger dem möjlighet att själva välja hur de
vill bedriva sin undervisning eftersom riktlinjerna anger vilka kunskapsmål eleverna ska uppnå och
inte hur undervisningen ska bedrivas. Detta ger idrottslärarna friare händer att anpassa
undervisningen utifrån lokala förutsättningar, eleverna, eget intresse etc. Denna möjlighet har inte
skolsköterskorna i samma grad eftersom deras riktlinjer är mer skrivna i detalj för hur verksamheten
ska bedrivas.
Vi anser att skolsköterskornas och idrottslärarnas nationella riktlinjer ger bra förutsättningar för att
eleverna ska få kunskap och förståelse, såväl teoretiskt som praktiskt, kring vikten av en hälsosam
livsstil. Vi förvånades däremot över att hälsa enbart finns uttryckt i Idrott och hälsa A, och inte i något
utav de övriga obligatoriska kärnämnena. Vi anser att hälsa är ett brett och mångfasetterat ämne
som bör återfinnas i kursplanen för fler obligatoriska kärnämnen som t.ex. samhällskunskap, religion
och matematik. Integrering av hälsa i fler kärnämnen är särskilt viktigt då studier visar på att barn
idag upplever sig ha en allt sämre hälsa.46 Många barn utövar ingen fysisk aktivitet utöver
skolidrotten. En integrering av hälsa i fler ämnen skulle eventuellt bidra till att hälsa blir en mer
naturlig del av barnens vardag, och därmed uppmuntra till motion även utanför skolan.
På transformeringsarenan formuleras de lokala kursplanerna i Idrott och hälsa A väldigt olika medan
skolsköterskornas lokala verksamhetsplaner inte skiljer sig något nämnvärt åt. I den ena skolans
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kursplan har idrottslärarna delat upp de nationella riktlinjerna i olika block och därefter beskrivit hur
de ska uppnås. I kursplanen saknas även vissa av de nationella riktlinjerna vilket gör att kursplanen
inte når upp till kraven som föreskrivs av Skolverket. På den andra skolan har idrottsläraren
konkretiserat de nationella kursmålen i den lokala kursplanen. Det står mer beskrivet i detalj hur, vad
och när undervisningen ska genomföras. Samtliga nationella riktlinjer finns även med i kursplanen.
Skolsköterskornas lokala verksamhetsplaner består till stor del av direkta citat från Skollagen och
Socialstyrelsens riktlinjer. Den ena verksamhetsplanen är något mer utarbetad och kopplar vissa
delar av de nationella riktlinjerna till olika lokala verksamhetsområden. Denna lokala förankring gör
det lättare att förstå verksamhetens mål. I den andra verksamhetsplanen har de nationella direktiven
överförts direkt utan någon lokal tolkning.
Vi kan tydligt se att de nationella riktlinjerna för skolsköterskorna är mycket tydliga och att det inte
finns några större utrymmen till tolkningar på transformeringsarenan. I de lokala
verksamhetsplanerna kan vi därför se en tydlig återkoppling till riktlinjerna på formuleringsarenan,
när det bl.a. gäller förebyggande, hälsofrämjande och hälsoupplysande arbete. Detta i form av
hälsosamtal, samarbete samt ge råd och stöd till elever, föräldrar och lärare etc. Den ena
verksamhetsplanen uttrycker även att skolhälsovården fortlöpande ska följa forskning kring barn och
ungdomars hälsa, vilket den andra verksamhetsplanen dock saknar. Att uppdatera sig inom forskning
rörande barn och ungdomars hälsostatus anser vi är av stor vikt eftersom skolan är en betydande
arena i folkhälsoarbetet.47 För skolsköterskorna ska man då kunna erbjuda en bra skolhälsovård och
sträva efter att förbättra verksamheten. Med en bredare kunskap skulle man också på fler sätt nå ut
till barn och ungdomar i skolan.
Vi överraskades av att de lokala kursplanerna i Idrott och hälsa A inte verkar vara tillräckligt
förankrade i undervisningen. Vissa av idrottslärarna på skolorna verkar inte följa de lokala
kursplanerna, medan andra använder kursplanen som ett vägledande dokument. Den skola där
idrottslärarna har en kursplan som saknar vissa av de nationella riktlinjerna kan i undervisningen
plocka lite som de vill ur kursplanen. Innebär detta då att eleverna går miste om relevant kunskap i
ämnet eller klarar idrottslärarna att förmedla de nationella riktlinjerna utan hjälp av en lokal
kursplan? Följden av detta har resulterat i att realiseringsarenan blivit väldigt olik
transformeringsarenan eftersom ytterligare tolkningar verkar ske i den praktiska undervisningen.
Idrottsläraren på den andra skolan som på egen hand skrivit en lokal kursplan, säger att hon är
osäker på om hennes kollegor följer kursplanen men anser att de har en gemensam grundsyn på
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ämnet. Vad innebär denna gemensamma grundsyn på ämnet när även samarbetet mellan de övriga
idrottslärarna är bristande, kan eleverna verkligen få en likvärdig kunskap i ämnet då?
Båda idrottslärarna visade även på en osäkerhet kring hur hälsoundervisningen ska bedrivas. Detta
kan vi återkoppla till när Lpo94 skulle implementeras i skolan.48 Den nya läroplanen uppfattades då
som otydlig och svårbegriplig för lärarna. Informationen om hur denna skulle implementeras i
verksamheten var inte tillräcklig för lärarna. Evenson menar i sin studie att god information måste
föregå en implementering av nya direktiv för att kunna lyckas fullt ut.49
Eftersom den nationella kursplanen medvetet är otydligt formulerad leder det till att undervisningen
ser olika ut på skolorna. Detta beror på lokala förutsättningar och lärarnas tolkningar av riktlinjerna.
Idrott och hälsa A har till skillnad från andra ämnen i skolan mer vida och otydliga beskrivningar i de
nationella riktlinjerna. Detta har lett till att idrottslärarna tycker det är svårt att veta exakt hur de ska
konkretisera de nationella riktlinjerna. Kan dessa svårigheter även leda till svårigheter i hur de
nationella riktlinjerna ska bedömas? Enligt Tholin är det svårt att veta hur förtrogna lärare är kring ett
målstyrt betygsystem eftersom de lokala mål som sätts upp i arbetsplaner inte följs upp i de lokala
betygskriterierna. Svårigheten är att skilja på slutmålet och vägen som för en dit.
Detta försvårar en fullständig implementering av de nationella riktlinjerna, vilket också gör det svårt
att få en likvärdig undervisning på skolorna. Vi är väl medvetna om att likvärdig inte behöver betyda
samma sak som likadan, men detta ökar ändå chanserna för eleverna att få samma kunskaper i hälsa.
Fixsens studie visar på att en implementering lyckas bättre om de centrala direktiven är tydliga när
de implementeras i verksamheten. Genom att framställa tydliga nationella riktlinjer för Idrott och
hälsa A menar vi därmed att chansen ökar till att få en mer likvärdig undervisning. Detta tydliggörs
även när vi tittar på skolsköterskornas verksamhetsplaner eftersom de har tydliga strukturerade
riktlinjer som inte lämnar rum för några större tolkningar. Detta gör också att deras verksamheter i
stora drag liknar varandra.
Att ha en genomarbetad lokal kursplan märkte vi gjorde stor skillnad på hur idrottslärarna kunde
återberätta vad de har i sin undervisning. Den ena idrottsläraren kunde direkt peka på vilka moment
som bedrivs och vilka mål som uppfylls. Den andra idrottsläraren pratade mer svävande kring sin
undervisning och vilken återkoppling som sker till kursmålen. Denna idrottslärare har även stress‐
och spänningsreglering i sin undervisning, då hon i samarbete med en av skolans kuratorer har yoga.
De nationella riktlinjerna om stress‐ och spänningsreglering på fromuleringsarenan saknas i den
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lokala kursplanen på transformeringsarenan men idrottsläraren uppfyller dock kraven på
realiseringsarenan. I detta moment uppnås målet utan hjälp av en lokal kursplan. Vår uppfattning är
att idrottslärarna trots svårigheterna kring att implementera de nationella målen i en kursplan ändå
kan uppfylla de nationella riktlinjerna i sin undervisning.
För att tydliggöra hur väl implementeringen lyckats på skolorna lyfter vi fram tre talande exempel

Kursmål saknades.

Realiseringsarenan

Lära sig och kunna
zllämpa metoder
för spännings‐
reglering och
stresshantering.

Transformeringsarenan

Formuleringsarenan

som presenteras i figurerna nedan.

Pröva på yoga.

Figur C. Exempel på en lyckad implementering (Idrottslärare, skola 1).

I den lokala kursplanen på skola 1 saknades helt det nationella kursmålet kring spänningsreglering
och stresshantering. Trots detta tar idrottsläraren hjälp av en av kuratorerna på skolan som håller i
yogalektioner, vilket leder till att det nationella målet uppnås. Implementeringen lyckades därmed

Erbjuda alla elever
en hälsokontroll.

Realiseringsarenan

Tidigt idenzﬁera
problem och
symptom vid
hälsoundersök‐
ningar och
hälsobesök.

Transformeringsarenan

Formuleringsarenan

fast kanske inte på ett så tydligt och formellt sätt som är avsett.

Ha e| hälsosamtal
med varje elev i
årskurs 1.

Figur D. Exempel på en lyckad implementering (Skolsköterskorna, båda skolorna).

För båda skolsköterskorna var många av de nationella riktlinjerna väldigt konkreta och specifika, som
i detta fall att de är skyldiga att erbjuda eleverna ett hälsobesök. Denna riktlinje blir allt mer konkret
på transformerings‐ och realiseringsarenan. Ett exempel på en lyckad implementering som är
tydligare och mer formell än exemplet i figur C.
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Testa på enklare
avslappnings‐ och
avspänningsövning
ar.

Realiseringsarenan

Transformeringsarenan

Formuleringsarenan

Lära sig och kunna
zllämpa metoder
för spännings‐
reglering och
stresshantering.

Kursmål saknades i
undervisningen.

Figur E. Exempel på en misslyckad implementering (Idrottslärare, skola 2).

På skola 2 var det nationella målet om spänningsreglering och stresshantering konkretiserat på
transformeringsarenan i den lokala kursplanen. Vi fick dock inget svar kring hur och om idrottsläraren
uppfyller detta mål i sin undervisning. Därför är detta/kan detta vara ett exempel på en misslyckad
implementering.
Fixsen menar att implementering av nya riktlinjer är en process som måste lyckas i flera steg för att
kunna bli framgångsrik. Implementeringen av de nationella riktlinjerna för de båda skolsköterskorna
var god och vi menar att detta beror på att riktlinjerna är så pass konkreta och lämnar lite utrymme
för vida tolkningar. Detta underlättar för skolsköterskorna att veta hur de ska bedriva sin verksamhet
och vad de ska förmedla till eleverna. Vi kan däremot se att de båda idrottslärarna har problem att
konkretisera vissa nationella riktlinjer på transformerings‐ och realiseringsarenan. Ibland saknas
konkretisering av de nationella riktlinjerna på transformeringsarenan men som ändå uppfylls på
realiseringsarenan. Ibland är det tvärtom, dvs. de nationella riktlinjerna har konkretiserats på
transformeringsarenan men inte vidare på realiseringsarenan. Vi måste dock påpeka att det finns
vissa svårigheter att kunna se om de nationella riktlinjerna uppfylls eller inte i idrottslärarnas
undervisning eftersom vår definiering av hälsa inte fullt ut verkar stämma överens med deras syn på
hälsa. Detta blev tydligt då t.ex. ingen dans och friluftsliv framhävdes som moment i
hälsoundervisningen. En annan anledning skulle kunna vara att vi som intervjuare inte ställde
specifika frågor under intervjuerna utan utgick från olika frågeområden. Vår tanke med detta var
dock att se hur väl deltagarna kan berätta om sin verksamhet själva, utan ledande frågor. Vår slutsats
angående idrottslärarnas försök till att implementera de nationella riktlinjerna i I drott och hälsa A är
att den inte har lyckats fullt ut. Vi frågar oss i likhet med Tholin till vilka lärarna egentligen skriver sina
lokala kursplaner – skolledare och skolpolitiker eller sig själva?
Svårigheterna med att kunna förklara själva hälsobiten i undervisningen skulle kunna bero på att
idrott och hälsa fortfarande ses som två ämnen, istället för ett. Vi kunde se tendenser till att
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idrottslärarna delar på idrott och hälsa. Hälsa kopplas mycket till det teoretiska och idrott till det
praktiska. Man ska inte sticka under stolen med att de båda idrottslärarna försöker koppla teoretiskt
med något praktiskt också. Men i dessa fall verkar det praktiska oftast vara aktiviteter som mäter
elevernas hälsa som t.ex. ett konditionstest. Idrottslärarna nämnde inga aktiviteter som exempelvis
dans. I detta fall stärks vårt påstående om att ämnet är uppdelat i två delar. Vår tanke leder oss till
att det gamla undervisningstänket i viss utsträckning fortfarande finnas kvar. Detta kan vi även se hos
eleverna på den ena skolan då de inte förstår varför så mycket tid ska läggas på hälsa. De vill istället
ha idrott.
Något som vi idag upplever kommer mer och mer är den så kallade vardagsmotionen, där man bl.a.
fokuserar på att människan ska må bra. Hälsa är då kopplat till människans livsstil och välmående
samt vad som behövs göras för att må bättre. Där ingår fysisk aktivitet, kost, avslappning och sömn
etc. Om vardagsmotionen skulle förespråkas mer i idrottsundervisningen skulle detta kunna leda till
att eleverna får ytterligare aspekter på vad hälsa innebär. Det skulle också kunna leda till att
idrottslärare når ut till fler elever genom sin undervisning. Alla är vi olika och vi tycker om att göra
olika saker. Det finns många elever som kopplar ämnet idrott och hälsa till endast idrottsgrenar. Att
då prata mer om vardagsmotionen skulle kunna uppmuntra till rörelse hos de elever som inte vet vad
de vill eller vilket utbud som finns inom området fysisk aktivitet.
Hur ska ämnet idrott och hälsa bli en och samma enhet? Hur ska vi som idrottslärare binda ihop vår
undervisning så att hälsa genomgående förmedlas till allt vi gör? Vi tror här på att ett väl fungerande
samarbete mellan alla idrottslärare på samma skola är viktigt. Att ha en gemensam grund att stå på
kan vidare öka chansen för att nå en likvärdig undervisning. Genom att diskutera och strukturera de
nationella riktlinjerna, få en klarhet i hur hälsa kan anknytas till samtliga riktlinjer, och försöka koppla
hälsa till både praktik och teori skulle kunna vara mål för idrottslärare att eftersträva.

4.2 Arbetsformer utifrån tolkningsutrymme
Vi har tidigare kunnat konstatera att det råder stor skillnad i hur stort tolkningsutrymmet är för de
nationella riktlinjerna hos idrottslärarna och skolsköterskorna. Det är tydligt att de nationella
riktlinjerna för idrottslärarna skapar utrymme för egna tolkningar för arbetsformerna då de inte är
detaljskrivna. Skolsköterskornas nationella riktlinjer är däremot mycket tydliga och ger inte lika stora
utrymmen för egna tolkningar i hur verksamheten ska bedrivas.
Idrottslärarnas innehåll i undervisningen påminner om varandra, speciellt gällande arbetsmetoder
och samarbete med andra lärare och övrig skolpersonal. Den ena idrottsläraren har ett tätare
samarbete inom idrottslärargruppen vilket kan gynna undervisningen, då samarbete bl.a. sker mellan
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olika klasser. Den andra idrottsläraren har inget samarbete med de andra idrottslärararna på skolan,
utan samarbetar istället med lärare inom samma utbildningsprogram. Det samarbetet gör att
lektionsinnehållet kan anpassas utifrån andra kurser. Eftersom båda idrottslärarna inte verkar anse
att undervisningen hämmats pga. brist på samarbete inom idrottslärargruppen, ofullständig lokal
kursplan eller att vissa inte följer den lokala kursplanen, tolkar vi detta som att verkligheten ofta går
att anpassa efter rådande förutsättningar. Vi tror dock att det är svårt att ha en gemensam grundsyn
på ämnet om inte en bra utarbetad lokal kursplan finns att tillgå, och som samtliga idrottslärare
följer. Utan en lokal kursplan ser vi det även svårt att kunna uppnå en likvärdig undervisning hos
lärarna, vilket också kan leda till att kunskapsklyftan ökar bland eleverna.
För skolsköterskorna verkar arbetsformerna vara mer styrda vilket också framkommer tydligt av
intervjusvaren. Ett utbrett samarbete i arbetet är en förutsättning för en fullgod skolhälsovård samt
tydliga direktiv. Detta kan vi se tydligt uttryckt på formulerings‐, transformerings‐, och
realiseringsarenan.
Den ena skolsköterskan var väldigt öppen med att prata om de arbetsmetoder hon använder sig av
under t.ex. hälsosamtalen. Hon arbetar där mycket med självspegling och motiverande samtal. Den
andra skolsköterskans arbetsmetoder fick vi inte reda på under intervjun, vilket kan bero på vår
bristande erfarenhet som intervjuare. Gällande skolsköterskornas arbetsmetoder skulle det på
realiseringsarenan kunna skilja sig något, vilka arbetssätt man använder sig av för att uppfylla de
nationella riktlinjerna.
Genom hälsosamtalet får eleverna en bra upplysning om olika områden som påverkar deras hälsa
och livsstil. Detta anser vi är ett bra komplement för den hälsoundervisning de får i Idrott och hälsa
A, teoretiskt som praktiskt. Detta ökar även chanserna till att eleverna får en fördjupad förståelse av
hur man kan främja sin hälsa. Att eleverna tillsammans med skolsköterskorna får reflektera över sin
egen hälsosituation och erhålla kunskap om alternativa åtgärder för att kunna förbättra sin hälsa är
bra, eftersom studier visar på att förekomsten av övervikt och fetma ökar bland barn och
ungdomar.50 De elever som är i behov av ett uppföljningssamtal med skolsköterskan får det men
annars sker ingen annan uppföljning bland eleverna. Detta ser vi som en stor brist i verksamheten. Vi
är medvetna om att detta främst beror på att tiden inte räcker till för de båda skolsköterskorna, som
knappt hinner med alla hälsosamtal de är skyldiga att erbjuda. Uppföljningsarbete anser vi är otroligt
viktigt vilken verksamhet man än arbetar inom. Även om skolsköterskorna har begränsad tid för
hälsosamtalen ser vi att t.ex. ett frågeformulär om hälsa och livssituation regelbundet skulle kunna
50
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utföras bland eleverna för att få en bättre uppfattning om hur eleverna mår. Inget säger att en elev
som mår bra för stunden inte kan må dåligt om ett halvår, ett år eller två år senare.

4.3 Avslutande reflektion
De nationella riktlinjerna för både skolsköterskorna och idrottslärarna ger goda uttryck för att
eleverna ska kunna tillgå en god kunskap om hälsa. Vad vi tydligt kan se är att implementeringen av
de nationella hälsodirektiven genomförts på väldigt olika sätt i verksamheterna. Skolsköterskorna har
en god implementering av sina direktiv i verksamheten. De nationella riktlinjerna är så pass tydliga
att det enda som verkar vara svårt för skolsköterskorna är att konkretisera vidare alla riktlinjer på
transformeringsarenan dvs. lokal nivå. Idrottslärarnas nationella riktlinjer är inte lika konkreta som
skolsköterskornas riktlinjer. Detta visar även på hur implementeringen utförts. Det svåra för
idrottslärarna verkar även vara att få ämnet idrott och hälsa att bli ett samlat ämne, där hälsa och
idrott går hand i hand. Då en ny läroplan ligger på förslagsbordet51 menar vi, med stöd i den forskning
vi tagit del av, att en god information måste ges kring vilka förändringar som ska utföras för
utbildning och bedömning. Alla berörda parter måste bli informerade i god tid innan läroplanen
realiseras. Detta för att inte samma misstag ska återupprepas med den nya läroplanen, som med
Lpo94, då informationen var bristfällig.
En central uppgift för Skolverket är att kunna få med sig alla lärare i förändringsarbetet. På detta sätt
ökar chanserna till en lyckad implementering av de nya riktlinjerna för verksamheten. Evenson
kommer i sin studie fram till att ha lärare som är utbildade, införstådda och tror på interventionen är
centralt för att den ska kunna lyckas.52 Här har vi som idrottslärare en viktig roll, och eftersom Bauer
menar att kunskap måste förmedlas på bred front för att kunna nå en god implementering53 menar vi
att hälsa borde integreras i fler av de obligatoriska kärnämnena. I linje med Fixsens studie54 menar vi
även att de nationella riktlinjerna måste vara tydligare för att på så sätt minska utrymmet för
utsvävande lokala tolkningar. Genom en bred satsning på konkret hälsoundervisning i skolan skulle
eleverna bättre kunna förstå vad hälsa innebär och hur viktigt det är för både individen och
samhället.

4.4 Metodanalys
I denna studie har en kvalitativ metodik använts i form av textanalys av nationella riktlinjer och lokala
styrdokument i hälsa för gymnasieskolan samt kvalitativa intervjuer. Dessa metoder valdes för att på
51

Läs vidare på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se.
Evenson, et.al.
53
Bauer, et.al.
54
Fixen, et.al., (2009).
52

39

en djupare nivå undersöka vilka hälsodirektiv som finns, hur dessa implementerats i gymnasieskolan
och vilket tolkningsutrymme som möjliggjorts på transformerings‐ och realiseringsarenan utifrån
formuleringsarenans riktlinjer. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer för att i så liten grad som
möjligt kunna påverka den intervjuade. För kvalitativa intervjuer krävs det att man är en van
intervjuare och väl påläst. Vi kan i efterhand konstatera att om fler pilotintervjuer genomförts hade vi
varit tryggare i vår roll som intervjuare och därmed fått tillgå mer djupgående information. Om
deltagarna fått förbereda sig mer inför intervjun genom att få frågeområdena för intervjun
utskickade kunde detta eventuellt ha resulterat i att vi fått mer konkreta svar. Denna lösning hade
dock kunnat leda till att deltagarnas svar blivit färgade.
Vi anser att vi valt en bra metodik men har fått en ökad respekt för de svårigheter som finns i
kvalitativa intervjuer. Ett alternativt metodval skulle kunna vara en textanalys med en
enkätundersökning kombinerad med intervjuer för att kunna få en bredare bild över hur olika
gymnasieskolor implementerar nationella riktlinjer i hälsa. Men pga. av begränsad tid för arbetet var
detta en omöjlighet.
Lindes läroplansteori har givit oss en möjlighet att mer djupgående analysera de resultat vi fått fram.
Teorin har varit en bra modell för att sortera, bearbeta och få fram material till studien vilket därmed
ökat studiens reliabilitet. Teorin gjorde det möjligt att förtydliga svagheter så som att den ena skolan
inte följer sin lokala kursplan i undervisningen. Detta försvårar kopplingen mellan
transformeringsarenan och realiseringsarenan och är ett mycket intressant resultat som ger upphov
till en fortsatt spännande diskussion!

4.5 Vidare forskning
Vi hoppas att vår studie väckt frågor och funderingar kring implementering samt hur implementering
fungerar i skolans värld. Eftersom denna studie har en liten undersökningsgrupp vore det intressant
att se hur det är på fler skolor i landet. Att Lpo94 haft många brister i implementeringen är allmänt
känt. Vi tycker därför att det skulle vara intressant att göra en studie på hur den nya läroplanen för år
2011 kommer implementeras. Vad har man lärt sig från föregående implementeringar av läroplaner?
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Bilaga 1
Käll‐ och litteratursökning
Syfte och frågeställningar:
Syftet med vår studie var att undersöka hur nationella hälsodirektiv implementerats i
gymnasieskolan. Syftet utmynnades i följande frågeställningar:
•

Hur implementeras hälsodirektiv från nationella riktlinjer till lokala styrdokument, vidare till
den praktiska undervisningen i gymnasieskolan?

•

Hur påverkas arbetsformerna för personalen i gymnasieskolan av det tolkningsutrymme som
tillåts inom de nationella hälsodirektiven?

De sökord som använts
Implementation, implementation research, Fixsen, education, physical activity, trend*, obesity,
industrial world

De sökmotorer, databaser och hemsidor forskningen sökts på
ERIC (CSA)
PubMed
www.skolverket.se
www.regeringen.se
Google Scholar

Sökningar som gav relevanta resultat
ERIC (CSA): implementation and education and physical activity
PubMed: implementation research, review, influence and factors affecting implementation
Google scholar: Fixsen and implementation

Kommentarer
Många av forskningsrapporterna i implementering fann vi via de rapporter vi fann i ett
inledande skeende. Fick även ett direkt tips att se över de tre avhandlingarna som används i
inledningen. Via dessa fann vi en hel del relevant forskning.
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Bilaga 2
Underlag för textanalys
I textanalysen för formuleringsarenan ställde vi följande frågor till texten. Frågorna är baserade på
FHI:s målområden nio, tio och elva.
•

Hur är riktlinjerna formulerade ur ett hälsoperspektiv?
o

Hur är riktlinjerna formulerade, utifrån ett samhällsperspektiv kontra ett
individperspektiv?

•

•

Hur ska eleverna uppnå kunskap och färdigheter i hälsa?
o

Hur ska eleverna uppnå kunskap i hur fysisk aktivitet främjar en god hälsa?

o

Hur ska eleverna uppnå kunskap i hur sunda matvanor främjar en god hälsa?

o

Hur ska eleverna uppnå kunskap i hur ANT påverkar hälsan?

Hur regleras arbetsformerna i riktlinjerna för skolpersonalen?
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Bilaga 3
Frågeområden för intervjuer
Tankekartor som låg tillgrund för intervjuerna med idrottslärare ett och två samt skolsköterska ett
och två.
Idrottslärarna:

I intervjuerna för idrottslärarna urskiljde vi följande frågeområden: Lokal kursplan‐ hur lärarna
förhåller sig till dessa, hälsoinnehåll i kursen‐ vad lärarna ansåg att de lär ut till eleverna, samverkan‐
hur lärarna samarbetar med andra lärare och övriga för att få en så god undervisning som möjligt.
Skolsköterskorna:

I intervjuerna för skolsköterskorna urskiljde vi följande frågeområden: Verksamhetsplaner‐ hur
skolsköterskorna förhåller sig till dessa, arbetsuppgifter‐ vad skolsköterskornas arbete innebär,
hälsoarbete‐ hur skolsköterskorna arbetar med hälsoupplysning.
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