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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att jämföra hur två hälsoprofilerade grundskolor arbetar med 

begreppet hälsa. Frågeställningarna som studien stödjer sig på berör dels skolornas arbetssätt 

med hälsobegreppet, hur elevernas inställning till skolan är samt elevernas skattade hälsa.    

 

Metod 

Inledningsvis gjordes kvalitativa intervjuer med de ansvariga personerna på Torsviks skola 

respektive Saltsjöbadens samskola. Detta följdes upp med en kvantitativ enkätundersökning 

på 56 elever i skolår 9 på berörda skolor.  

 

Resultat 

Arbetssätten med hälsa på de båda skolorna varierar då Torsviks skola vill lägga större vikt 

vid den psykiska hälsan och skapa en bredare uppfattning kring hälsobegreppet som inte avser 

enbart fysisk aktivitet. Saltsjöbadens skola har i sin hälsoprofil valt att fokusera mer på fysisk 

aktivitet då eleverna på profilen erbjuds extra idrottsundervisning. Torsviks skola bedriver 

hälsoarbetet under vissa perioder medan Saltsjöbaden låter profilen genomsyra 

undervisningen kontinuerligt. Eleverna på de båda skolorna är positiva till skolan i allmänhet 

och anser sig kunna påverka vissa delar. Saltsjöbadens elever ser skolan som den viktigaste 

och trovärdigaste informationskällan gällande hälsa. På Torsvik så ses media som den främsta 

källan samt att idrottsföreningen ger den trovärdigaste informationen. Den skattade hälsan hos 

majoriteten av eleverna är bra eller mycket bra. Enligt våran tolkning av KASAM så är 

flertalet stabila d.v.s. de uppfattar inte sin livssituation som kaotisk eller ohanterbar. Vad 

gäller den fysiska aktiviteten så är Torsviks elever i regel aktiva 3-5 dagar i veckan. 

Saltsjöbadens elever är aktiva i regel 5-6 dagar i veckan. 

 

Slutsats 

Trots att det hälsofrämjande arbetet varierar sett till de båda skolorna, så skiljer sig resultatet 

endast i avseende grad av fysisk aktivitet samt skolan som informationskälla. Torsviks elever 

uppvisar i stort sett samma resultat som Saltsjöbadens elever trots att deras hälsoprofil endast 

bedrivs periodvis samt att de är mindre fysiskt aktiva. Eleverna på skolorna skattar sin hälsa 

bra men om det är arbetet med hälsa som gör det kan vi inte med säkerhet konstatera.  
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 
När vi studenter fick möjlighet att kombinera vår lärarutbildning med att läsa folkhälsovetenskap 

så fick vi se skolan och barn/ungdomar ur en annan synvinkel än som lärare. Hälsa var plötsligt 

inte bara fysisk aktivitet utan snarare ett flerdimensionellt begrepp innehållande en mängd 

faktorer, t.ex. psykisk och social hälsa. Folkhälsoinstitutet har genom Mia Danielsson, 

beteendevetare med fil.kand. i miljöpsykologi, studerat och sammanställt svenska skolbarns 

hälsovanor från 2001/02. Vad man kan konstatera idag är att barn/ungdomars hälsa blir allt sämre 

med stigande ålder1 och detta märks t.ex. av att andelen överviktiga2 och feta3 barn och 

ungdomar ökar.4 Den skattade hälsan sjunker samtidigt som de psykiska problemen ökar med 

stigande ålder gällande ungdomar.5 Hälsoproblemen hos vuxna individer grundläggs i barn och 

ungdomsåren. Vikten av förebyggande åtgärder bör läggas redan vid ungdomsåren för att 

sannolikt öka möjligheten för ett sunt leverne.6 Vi anser liksom FN:s organ för hälsofrågor, 

World Health Organization, att skolan är en ypperlig arena för att ge eleverna förutsättningar för 

hälsa.7 Med vårat intresse och utvecklingen gällande barn och ungdomars hälsa så tyckte vi det 

skulle vara intressant att göra vår C-uppsats på hälsofrämjande/profilerade skolor, kring deras 

eventuella arbetssätt och se hur deras elevers skattade hälsostatus är. Gör verkligen skolans 

hälsoprofil nytta eller finns den bara för att det ska se bra ut, utåt sett? 

 

 
 
 

                                                 
1 Mia Danielsson. Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02, (Stockholm: Folkhälsoinstitutet 2003) s. 39 
2 Övervikt: Body Mass Index(BMI) >25 
3 Fetma: BMI >30 
4 Socialstyrelsen <info@socialstyrelsen.se> Folkhälsa – Lägesrapporter 2005, 2006-03 
<http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/B153184C-5756-46D3-8AE0-EB6D5184142F/5007/20061317.pdf 
2006> (2006-03-10), s.21.  
5 Danielsson. s. 39.  
6 Socialstyrelsen, s. 8. 
7 Rolf Lander. Hälsosamt i grundskolan: sammanfattande utvärdering av Hälsoprojekten 1994-1996,(Stockholm: 
Folkhälsoinstitutet, 1998) s. 6. 

 1

mailto:info@socialstyrelsen.se
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/B153184C-5756-46D3-8AE0-EB6D5184142F/5007/20061317.pdf%202006
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/B153184C-5756-46D3-8AE0-EB6D5184142F/5007/20061317.pdf%202006


1.2 Bakgrund 
 

1.2.1 WHO: s utveckling av en hälsofrämjande skola 
 
Då WHO bildades under 1940-talet kan det sägas vara starten på intresset för en hälsofrämjande 

skola, då de såg skolan som en ypperlig arena att implementera hälsotänkande hos unga 

individer. Under 1970-talet började flertalet program/projekt startas i syfte att verka 

hälsofrämjande, fokus låg på hjärt-kärlsjukdomar, narkotika-, alkohol- och tobaksprevention. De 

tre sistnämnda kan väl ses som skolans i huvudsak hälsobringande budskap i kombination med 

tallriksmodellen8 under senare delen av 1900-talet. Först kring 1990-talet började projekt med ett 

mer allsidigt tänkande kring hälsa att dyka upp och det är nu som vi kan höra begrepp som 

Hälsofrämjande skolor eller Hälsoskolor. Det hälsofrämjande begreppet kan sägas härröra från 

en konferens som WHO höll angående hälsoutbildning och resulterade i The European Network 

of Health Promoting Schools(ENHPS). Mellan åren 1994-1996 medverkade 11 svenska skolor i 

pilotprojektet där huvudsyftet var att fokusera på det salutogena tankesättet.9 12 delsyften skulle 

inspirera arbetet utan någon annan styrning från initiativtagaren, ENHPS.10 2002 fick Skolverket 

i uppdrag att fördjupa kommuners och skolornas kunskap kring hälsa, lärande och trygghet, ett 

uppdrag som 2003 övergick till Myndigheten för skolutveckling. Projektet som benämns Hälsa, 

Lärande och Trygghet involverar 600 skolor i hela Sverige. 

 

1.2.2 Bunkefloprojeket 
 
Bunkefloprojektet startade 1999 och bygger på WHO: s definition av en hälsofrämjande skola. 

Skolan har ett samarbete mellan skola, idrottsförening och forskning. En utav orsakerna till att 

projektet drogs igång var att samhället visade alltfler tecken på välfärdsproblem t ex 

folksjukdomar, benskörhet och ökat antal sjukskrivningar. Till en början så fokuserades det mest 

på att ge elever i skolår 1 och 2 en timmes fysisk aktivitet om dagen vilket blev ett obligatoriskt 

ämne. Idag har alla elever upp till skolår 4 idrottslektioner varje dag och förutom det har eleverna 

                                                 
8 Tallriksmodellen: Kostbudskap 
9 Salutogen – det salutogena perspektivet innebär att man utgår från det friska i kroppen och inte det patogenetiska 
d.v.s. det sjukdomsframkallande perspektivet.  
10 Lander.s. 6.  
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upp till skolår 5 fysisk aktivitet varje dag. Det hälsofrämjande arbetet vilket i början fokuserade 

på fysisk aktivitet har på senare tid utökats med exempelvis: massage, drama, elevdemokrati, 

kostaktiviteter, mobbningsförebyggande arbete. Projektet avser även att öka elevernas 

koncentrationsförmåga, självförtroende samt sociala förmåga. Samarbetet mellan skolan och den 

lokala idrottsverksamheten gjorde projektet möjligt. Idrottsverksamheten gav skolan stöd genom 

resurser i form av tid, ledare. Projektet genomsyras av en rad olika forskningsområden där 

tonvikten ligger på hur benmassan påverkas av fysisk aktivitet samt motorikens betydelse för 

koncentrationen.11  

 

1.3 Forskningsläge 
 

Forskningen kring hälsa är tämligen utbrett då vi idag kan se ett stort intresse för fenomenet 

hälsa. Hälsa är ofta ett återkommande inslag i media och tidningarna har nästan dagligen bilagor 

med hälsoavsnitt. Vi kan i dag se flertalet skolor som profilerar sig och tämligen vanligt är att 

profilen innehåller hälsa, dock ter detta sig olika och på flera håll tar det sig uttryck i mer idrott 

eller s.k. fotbollsklasser, medan andra kan arbeta med en helhetssyn kring hälsa. Fyller 

hälsoprofilerade skolor en funktion eller är barn och ungdomars hälsa tillräckligt bra? Vad vi vill 

tillägga är att vi har använt oss av en sekundär källa i form av Mia Danielsson sammanställning 

av olika forsknings resultat.  

 

1.3.1 Barn och ungdomars hälsa 
 

Folkhälsoinstitutet visar i sin rapport, Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet 

i befolkningen att 15-20 % av barnen är överviktiga och utav dem är cirka 1-5 % kategoriserade 

som feta. Förekomsten av fetma och övervikt i Sverige har från mitten av 1980-talet ökat 2-5 

gånger vilket också speglar den internationella ökningen. Två orsaker till denna ökning är dels 

                                                 
11 Hälsa+Kunskap Bunkeflomodellen <info@bunkeflomodellen.com> Bunkeflomodellen, 2005 
<http://www.bunkeflomodellen.com/bunke_project.aspx> (2006-4–10). 
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den stillasittande livsstilen och dels den fysiska planeringen som nästintill hindrar det vardagliga 

rörelsemönstret t e x placeringen av rulltrappor istället för trappor.12

 

Sedan 1986 genomför Folkhälsoinstitutet (1986-93 i WHO:s regi) vart fjärde år en 

enkätundersökning bland flickor/pojkar i skolår 5, 7 och 9. Syftet är att kontinuerligt fastställa 

deras hälsovanor genom att ställa frågor angående hälsa, hälsobeteende och miljöer som på olika 

sätt påverkar barn och ungdomar. Om man ser till den självskattade hälsan anser de flesta att de 

mår bra eller mycket bra. Detta är dock något som minskar med ålder samt att flickor i större 

utsträckning mår sämre än pojkar i samma ålder. Den självskattade hälsan har visat sig vara av 

stor betydelse för vuxna individer, det finns dock inte lika mycket som stödjer detta vad gäller 

barn och ungdomar. Med ökad ålder blir individernas hälsa sämre, de har fler besvär, sämre 

kroppsuppfattning och lägre allmänt välbefinnande. Detta är ett scenario som har förstärkts sedan 

1985 med störst förändringar i skolår 7 och 9.13  

 

Uppkomsten av fysisk aktivitet och stillasittande fritidsvanor är också något som påverkar barn 

och ungdomars kroppsliga funktioner och kan leda till en sänkt livskvalitet. Den fysiska 

aktivitetens duration har angivits som 60 min fysisk aktivitet om dagen 5 dagar i veckan. 

Frekvensen av fysisk aktivitet minskar med stigande ålder. Det är fler pojkar som är fysiskt 

aktiva än flickor oavsett ålder. I takt med att barn och ungdomars fysiska aktivitet minskar med 

ålder ökar deras stillasittande i form av datoranvändning och TV-tittande. Utifrån detta är det 

pojkarna som är mest stillasittande.14  

 

En annan aspekt gällande barn och ungdomars hälsa är hur de trivs i skolan. Återigen så trivs de 

sämre ju äldre de blir.15 Danielsson har också sett att elevers delaktighet i skolan anses kunna 

påverka hur barn och ungdomar trivs i skolan och i studien ser man att oberoende av kön så anser 

sig eleverna vara mindre delaktiga ju äldre de blir.16 Ovanstående stärks också i och med Sven 

Brembergs, barnläkare och docent inom socialmedicin, och Pia Wennerholms, 

                                                 
12 Folkhälsoinstitutet <info@fhi.se> Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen, 
2005-05-27 <http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/handlingsplanmatfys0502.pdf> (2006-03-13), s. 6-7.   
13 Danielsson. s. 39 
14 Ibid.  
15 Ibid. 
16 Ibid. s. 40.  
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folkhälsoinstitutet, kartläggning från 2004 av existerande forskning inom området om barns 

möjligheter att påverka/bestämma. Det uppvisas ett klart samband mellan att kunna 

påverka/bestämma och ha en god hälsa. Författarna utvärderade tio olika studier som var av olika 

slags design. Barnens ålder varierade från 4-12 år och studierna var genomförda i Nordamerika. 

Samtliga studiers syfte var att undersöka barns inflytande och delaktighet i skolan. Totalt 

utfördes 24 analyser på dessa studier. Positiva effekter på barns fysiska, psykiska och sociala 

hälsa redovisades i 20 av 24 analyser. Slutsatsen var att barnens hälsa gynnades av ökat 

inflytande i skolan.17   

 

1.3.2 Hälsofrämjande arbete i skolan 
 

Begreppet hälsofrämjande skola är ett mycket öppet begrepp och det kan innebära en variation, 

skolor emellan, vad man arbetar med. Vissa skolor kan vara väldigt aktiva medan andra skolor 

kan nöja sig med att diskutera hälsobegreppet. Enligt Mukoma et al har aktiviteter kring 

hälsofrämjande utveckling skett i minst ett utav tre följande områden: 

 

• Hälsofrämjande enligt kursplan/läroplan. 

• I skolans anda, skolans miljö. 

• Genom samarbete med samhället. 

 

 I vissa projekt var hälsofrämjande utveckling väl integrerat i läroplanen och flera aktörer utanför 

skolan medverkade i att planera och implementera verksamheten.18

 

Booth et al har gjort en studie på vilka modeller hälsofrämjande skolor i Australien använder sig 

av för att främja hälsa bland barn och ungdomar. Det finns olika modeller som skolor använder 

sig av men vissa faktorer är gemensamma. Dessa är, liksom i Mukomas studie, läroplan/kursplan, 

skolans anda och sociala miljö, den fysiska miljön, skolans regler och normer, skolhälsovården 

samt att länka samman skolan med samhället. Booth et al säger också i deras studie att det 

                                                 
17 Sven Bremberg, P Wennerholm-Juslin. När barn får bestämma mer påverkas hälsan, en systematisk 
forskningsöversikt. (FHI 2004:30, Sandviken 2004).  
<http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/P-04-045_Web.pd> (2006-03-02), s. 17 
18 W Mukoma, AJ Flischer . Evaluations of health promoting schools: a review of nine studies. 
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behövs skapas ett mer användbart forskningsverktyg för att kunna utvärdera och stödja 

utvecklandet av de hälsofrämjande modellerna som arbetet sker med i skolorna. Idag finns alltså 

inget riktigt bra sätt att kunna utvärdera hur arbetet sker och vilken effekt det har. 19

 

Enligt Lee A, professor inom hälsoutbildning/hälsofrämjande, et al. så har centrum för 

hälsoutbildning och hälsofrämjande på kinesiska universitet i Hong-Kong utvecklat ett koncept 

för att öka välmåendet för skolans studenter och personal, baserat på den amerikanske forskaren 

Allensworths studie från 1994 gällande hälsofrämjande arbetet i amerikanska skolor:  

 

1. Studenterna ska öka sin medvetenhet och kunskap kring hälsofrågor och ska vara 

utrustade med färdigheter för att kunna leva med hälsosamma vanor. 

2. Skolan ska verka för att hälsa genomsyrar all undervisning och erbjuda hälsoutbildning 

för att försäkra sig om att alla elever har kunskaper och färdigheter att leva hälsosamma 

liv. Vidare ska skolans alla medlemmar arbeta för och bidra till studenternas bästa. 

3. Skolan ska vara en säker och hälsosam miljö för stimulerande lärande och arbete. 

4. Skolan ska utveckla en anda som står för jämställdhet, rättvisa, tolerans och 

omhändertagande.  

5. Skolan ska främja samhällets medvetande om hur man ska utbilda unga personer i ett 

hälsosamt liv i syfte att kunna ta till sig andra rådande hälsoinitiativ i samhället.20 

 

Hälsofrämjande arbete i skolan bestod under större delen av 1900-talet av att föreläsa om 

narkotika, tobak, alkohol och kost, med övertygelsen att människor skulle följa dessa exempel. 

Det skulle dock visa sig att så var inte fallet vilket fick upplysarna att tänka om på 1960-70-talet. 

Upplysningen skulle nu innebära mer aktivitet från individen/åhöraren samt att man engagerade 

lokala strukturer på kommunal nivå för att nå ut med hälsobudskapen.21

                                                 
19ML Booth, O Samdal. Health promoting schools in Australia ( Australian and New Zealand journal of public 
health 1997;21) s. 365-370. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9308200&qu
ery_hl=4&itool=pubmed_DocSum. (2006-03-10).  
20A Lee , C Frances och ST Lawry. Evaluating health-promoting schools in Hong-Kong: development of a 
framework.(Health Promotion International 2005;20), s. 179. 
21 Sven Bremberg. Elevhälsa – teori och praktik. (Studentlitteratur Lund: 1990,2004) s. 23-24/Rolf Lander. 
Hälsosamt i grundskolan: sammanfattande utvärdering av Hälsoprojekten 1994-1996,(Stockholm: 
Folkhälsoinstitutet, 1998) s. 6. 
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 För att en individ ska kunna tillgodose sig hälsa anser Bremberg, att det måste finnas tillgång till 

hälsofrämjande resurser, även kallade välfärdsresurser, samt kompetens för att tillgodose sig 

dem. Välfärdsresurserna är tolv till antalet och berör bl.a. arbetsmiljö, ekonomi, sociala 

relationer, trygghet, utbildning m.fl. Resurserna finns i våran närhet men vi kan för den saken 

skull inte vara säkra på att vi kan ta tillvara på resursen, det krävs viss kompetens att lyckas med 

detta. Skolans hälsofrämjande roll ligger i att skapa kompetenser, ge verktyg och metoder för att 

barn och ungdomar ska kunna tillgodose sig resurserna beroende på vilken art de har.22

 

Skolans fokus har ofta handlat om deras möjlighet att påverka genom sjukvård, kostintaget samt 

den motion som eleverna kan tillskansa sig genom idrottsundervisningen. Det finns dock inga 

tydliga effekter av dessa hälsofrämjande insatser, enligt Bremberg skulle dessa inte vara 

avgörande för hälsoläget.23 Vilka kompetenser är då de väsentliga? Om vi säger att skolan ska 

förbereda individen för det kommande livet, rusta oss för kommande prövningar, vilka 

kompetenser ser forskningen som viktiga för att leva ett hälsosamt liv? Enligt Bremberg är det de 

psykiska kompetenserna som påverkar i störst grad.  

 

 

1.3.3 Sambandet mellan forskningsläget och vår studie 
 

Den forskning vi har valt ut berör dels barn/ungdomars hälsostatus i skolan samt faktorer som 

man anser kan påverka hur elever mår psykiskt och fysiskt. Svårigheterna vad gäller att hitta 

lämplig forskning är att det ter sig svårt att mäta effekterna av ett hälsofrämjande arbete. Fysiska 

förändringar i hälsa är oftast lättare att mäta då det finns en uppsjö av olika tester för att 

bestämma en individs fysiska status, frågan är dock hur väsentligt det fysiska tillståndet är. Ser 

man till studien angående skolbarns hälsovanor så ligger inte det största problemet i den 

bristande fysiska aktiviteten utan istället i de psykiska besvär som många av barnen/ungdomarna 

anser sig ha.24 Ser vi till Brembergs genomgång så är det psykiska planet det väsentligaste för att 

                                                 
22 Bremberg s.35-36 
23 Ibid 
24 Danielsson. s. 12-16. 
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uppnå ett hälsosamt liv. Vår studie blir därmed att undersöka hur skolor arbetar med sin 

Hälsoprofil samt hur eleverna skattar sin psykiska och fysiska hälsa i enkäten.    

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att jämföra hur två hälsoprofilerade grundskolor arbetar med 

begreppet hälsa. 

 

1.5 Frågeställningar 
 

1. Varför och på vilket sätt arbetar skolorna hälsofrämjande? 

2. Hur är elevernas inställning till skolan, i allmänhet? 

3. Hur är elevernas skattade hälsa på dessa skolor? 

 

1.6 Definitioner  
 

1.6.1 Hälsa 
 
Vi ansåg att det var behövligt att definiera hälsa då det kan ha olika innebörd beroende på 

individens referensramar. WHO, som vi har valt att använda, definierar hälsa som ”ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom eller 

handikapp”.25  

1.6.2 Fysisk aktivitet 
 
Vi använde oss av Danielssons definition av fysisk aktivitet där individen skall vara aktiv minst 1 

timme om dagen minst 5 dagar i veckan.26Denna definition använder vi som grad av fysisk 

aktivitet hos de skolår 9 elever som vi genomför enkätundersökningen med.27  

                                                 
25 Folkhälsoinstitutet <info@fhi.se> Gunnar Ågren, Den nya folkhälsopolitiken – Nationella mål för folkhälsan, 
2005-01-17 <http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/dennyafhpolitiken0401.pdf> (2006 -03-10), s. 3. 
26 Danielsson. s. 26-27.  
27 Bilaga 4. 
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1.7 Teoretiskt ramverk 
 

Vi använder oss av en teori för att tolka våra resultat. KASAM teorin kommer att hjälpa oss att 

tolka elevernas skattade psykiska hälsa i enkäten.  

1.7.1 KASAM – en känsla av sammanhang 
 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, har utvecklat en salutogen modell för 

begreppet hälsa, känsla av sammanhang (KASAM).28Det salutogena perspektivet innebär att 

man utgår från det friska i kroppen och inte det patogenetiska sjukdomsframkallande 

perspektivet. 29Det salutogena perspektivet ska enligt Antonovsky leda till att man angriper 

skeenden på ett annorlunda sätt och använder sig av alternativa hypoteser.30I ett salutogenetiskt 

perspektiv placeras individen i ett kontinum d.v.s. på en axel mellan ohälsa och hälsa, där vissa 

delar av kroppen kan anses friska eller inte.31 Antonovsky tar upp stressorer som en påverkande 

faktor vad gäller en individs mentala eller fysiska hälsa. Stressorerna kan utlösas av de 

intryck/stimuli som omvärlden utsätter en individ för, ens KASAM avgörs av hur individen 

hanterar dessa intryck/stimuli.32 Det finns tre centrala komponenter i KASAM, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Begriplighet – hur man förstår och tolkar inre och yttre påverkan. En person med hög känsla av 

begriplighet har lättare för att förutse skeenden samt vid oförutsedda händelser har de lättare för 

att anpassa sig. En person med låg känsla uppfattar livet mest kaotiskt och ostrukturerat.  

 

Hanterbarhet – Ett mått på hur man upplever sig ha resurser att hantera de påfrestningar som 

individen möter i livet. Resurserna som Antonovsky syftar på är behöriga andra t ex familj, 

vänner, kollegor, religion. Dessa är faktorer som kan få individen att inte känna sig som ett offer 

utan istället känna en trygghet som kan hjälpa personen vid olika händelser.  

 

                                                 
28 Aaron Antonovsky. ”Hälsans mysterium”, (Stockholm: Natur och kultur 1991) s.37-51.. 
29 Ibid. s. 31. 
30 Ibid. s. 34-35. 
31 Ibid. s. 23.  
32 Ibid. s. 12. 
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Meningsfullhet – Har aktiviteter, händelser av olika slag, en betydelse för individen. Med andra 

ord kan det vara ett område där personen gärna lägger mycket tid och engagemang för att det ger 

något värdefullt tillbaka. Det kan också vara en situation där personen känner sig delaktig och på 

så sätt känner sig betydelsefull.33  

 

De tre komponenterna påverkar varandra och förstärker varandra inbördes. Antonovsky 

framhåller vikten av meningsfullhet då det skapar förutsättningar för långvarig begriplighet och 

hanterbarhet.34 Enligt Antonovsky så behöver man uppnå höga eller låga värden av samtliga 

komponenter för att nå ett stabilt KASAM.35 Ett stabilt KASAM innebär att individen kan 

hantera skeenden i vardagen, se begriplighet i händelser samt ser de krav som ställs som 

meningsfulla och värda att investera i.36   

 
För att fastställa en individs KASAM konstruerade Antonovsky frågeformulär KASAM 13 och 

KASAM 29, där siffran syftar på de antal frågor som formuläret innehåller.37 Då vi ansåg att 

dessa formulär var för omfattande och möjligen för komplicerade att genomföra då enkäten 

avsåg skolår 9, konstruerade vi egna frågor gällande KASAM.38 I och med detta upplägg så 

kunde det bli svårt att komma fram till några konkreta resultat gällande grad av KASAM hos 

eleverna, men vi hade förhoppningar om att det skulle säga oss någonting om deras hälsa. Vi 

kommer presentera resultatet med hjälp av fyra kategorier: stabil, ovanlig, press uppåt/nedåt. Då 

de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet enligt Antonovsky anses var 

oupplösligt sammanflätade och påverkar varandra. Kombinationen av dessa komponenter 

kommer kategorisera individen enligt ovan. Kategorin stabil uppnår individen om man skattat sig 

låg eller hög på samtliga komponenter. Kategorin ovanlig uppkommer då individen har 

kombinerat låg begriplighet med hög hanterbarhet. Kategorierna press uppåt/nedåt uppkommer 

då individen kombinerat antingen låg begriplighet med hög hanterbarhet eller motsatta. Beroende 

på om individen har angivit hög eller låg meningsfullhet i kombination med ovan så kommer det 

resultera i press uppåt - hög meningsfullhet, press nedåt - låg meningsfullhet.39  

                                                 
33 Antonovsky, s. 39-41. 
34 Ibid. s. 41,43. 
35 Ibid. s. 38. 
36 Ibid. 
37 Ibid. s. 227-234 
38 Se bilaga 4. 
39 Antonovsky. s. 42 
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2. Metod 
 

Studien genomfördes med en kvalitativ respektive kvantitativ metod. Där den kvalitativa 

metoden avser intervjuer med ansvarig för hälsoprofilen gällande deras intentioner samt 

arbetssätt med hälsoprofilen. Den kvantitativa metoden användes i syfte att ställa elevernas 

skattade hälsa i relation till skolans hälsoprofil och jämförelse skolorna emellan.  

 

 2.1 Datainsamlingsmetod och Procedur 
 

Intervjuer genomfördes på vardera hälsoprofilerade skola med ansvarig person, i syfte att få deras 

syn på hur en hälsoprofilerad skola kan vara utvecklad. Intervjuerna användes för att skapa ett 

djup i studien40 samt att en jämförelse skulle vara möjlig. Här ställde vi även frågor gällande hur 

eleverna såg på hälsoprofilen samt om de hade gjort undersökningar gällande elevernas hälsa.  

 

Vi använde oss sedan av en enkätundersökning gällande elevernas uppfattning av skolan i 

allmänhet samt hur de skattade sin hälsa. Aaron Antonovsky professor i medicinsk sociologi har 

skapat ett frågeformulär för att fastställa graden av KASAM hos en individ, men då denna 

omfattar 29 frågor samt att enkäternas främsta syfte var att ställa dem i relation till intervjuerna, 

valde vi att formulera egna frågor utifrån dessa. Frågorna gällande KASAM skulle beröra de tre 

centrala faktorerna meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet. Valet att utföra en enkätstudie 

är för att lyckas få till en bred och kartläggande studie.41 Detta för att vi inte ansåg det vara 

möjligt att intervjua ett så stort urval inom tidsramen. Enkätstudien ger oss en bred bild av hur 

eleverna skattar sin hälsa. På så sätt kan mönster vara lättare att urskilja och presentationen av 

dessa kan ske på ett smidigare sätt. Elevernas svar skulle senare ställas i relation till vad den 

ansvarige på skolan svarat under intervjun samt användas i en jämförelse skolorna emellan. 

Enkätsvaren kommer att bearbetas i statistikprogrammet SPSS med ett Chi 2 test. En 

signifikansnivå på 95 % kommer att användas i all data som analyseras. Signifikansen kommer 

endast att redovisas då resultatet är signifikant säkerställt.  

                                                 
40 Bo Johansson, Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen,(Kunskapsföretaget, Uppsala, 2004), s. 24-
28.     
41 Ibid. s. 28. 
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Vi började med att göra en allmän sökning på Google42 med sökorden: hälsoprofil + skola, vilket 

resulterade i 16400 st träffar. De avgränsningar vi valt att göra gällde skolornas geografiska 

placering då de skulle befinna sig i Stockholmsregionen samt att man på deras hemsida kunde 

läsa att skolorna bedrev en hälsoprofil. Vi tog kontakt med fem hälsoprofilerade skolor via e-mail 

då det inte alltid gick att utläsa vem som var ansvarig för hälsoprofilen samt att vi behövde 

rektorernas tillåtelse. I e-mailet bifogades det ett missivbrev43 där vi presenterade studiens syfte 

samt hur studien skulle genomföras. Torsviks skola på Lidingö och Saltsjöbadens samskola i 

Nacka var de skolorna som visade störst intresse och villiga att medverka i studien. Därefter 

kontaktades de ansvariga för respektive skola gällande deras hälsoprofil. En intervju gjordes med 

den ansvarige personen för hälsoprofilen på respektive skola.44 I samband med intervjun delade 

vi ut missivbrev45 riktat till elevernas föräldrar i syfte att beskriva studien samt få deras tillåtelse 

att använda deras son/dotter i studien. Den ansvarige introducerade oss sedan för de elever vi 

skulle genomföra enkäten med. Valet att låta ansvarige utse klasser gjorde vi dels för att 

underlätta kontakten med andra berörda lärare, då enkäten inte alltid genomfördes under 

idrottslektionen, samt om det skulle uppstå problem gällande enkätens godkännande så kunde vi 

hänvisa till den ansvarige. Vi genomförde därefter enkäten med 56 antal elever från skolår 9 som 

hade tillåtelse att medverka, fördelat 35 st från Torsvik skola och 21 st från Saltsjöbaden. I 

samband med genomförandet av enkäten så gavs en presentation av enkätens syfte. Enkäten tog 

ca 15 minuter att genomföra och minst en av oss medverkade vid genomförandet för att kunna 

svara på frågor gällande enkäten. Vi övervägde att definiera hälsa för eleverna men valde att inte 

göra detta då vi anser det vara ett individuellt tillstånd och försökte därför undvika att påverka 

deras ställningstagande. 

 

 

 

 

                                                 
42 Google: sökmotor på Internet. 
43 Se bilaga 1. 
44 Se bilaga 3. 
45 Se bilaga 2. 
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2.2 Urval 
 

2.2.1 Presentation av skolor 
 
Torsviks skola är en F-9 skola med sammanlagt 700 elever, 300 elever F-5 och 400 elever 6-9. 

Skolan har alltid varit populär i och med dess närhet till Lidingöbron, då många av föräldrarna 

lämnar sina barn på väg till arbetet. Då skolan bara har en idrottshall i direkt anslutning så 

bedriver de även verksamhet i Bodal eftersom skolan från början inte var dimensionerad för så 

många elever.  

 

Saltsjöbadens samskola är en skola med både grundskola, skolår 7-9 och gymnasium med ca 

1000 elever. Grundskolan har utvecklat tre olika profiler: internationell, naturvetenskaplig samt 

idrott och hälsa. Grundskolan anser sig ha goda möjligheter till att bedriva en idrotts och 

hälsoprofil då det finns tillgång till dubbla idrottshallar, tennishall, ett gym, simhall, två 

fotbollsplaner, en friidrottsanläggning, isrink, golfbana, friluftsbad, seglingsklubb och 

slalombacke. Det är dessutom nära till natur och mark (Nackaresarvatet).46

 

2.3 Bortfallsanalys 
 

De bortfall vi valt att redovisa består enbart av interna bortfall och presenteras i samband med 

resultatet. Det externa bortfallet har vi inte reflekterat över eftersom undersökningens syfte inte 

är beroende av att alla elever medverkade. Anledningen till detta är att vi endast krävde elever 

som gick i skolår 9. Hur detta påverkat studiens resultat då det externa bortfallet möjligen 

representerar en annan inställning till skolan och skattat hälsa kan vi inte svara på. Det interna 

bortfallet var som mest 9,5 %, vilket motsvarade 2 elever. Det berodde enbart på att 

enkätfrågorna besvarades felaktigt eller inte alls.  

 

 

                                                 
46 Saltsjöbadens Samskola <samskolan@nacka.se>  <http://www.samskolan.org/wlt/1B24E77D-F788-4432-A130-
CF95EB6C6909.wlt> (2006-03-26). 
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2.5 Validitet och Reliabilitet 
 

Intervjufrågorna var strukturerade utifrån syfte och frågeställningar. Resultatet från enkäterna 

kommer att analyseras och diskuteras med hjälp av det teoretiska ramverket. I och med att 

enkätfrågorna är formulerade utifrån KASAM så finns det en risk att vi formulerat fel frågor då 

vi varit tvungna att själva tolka vad begreppet egentligen innebär. Vi ansåg dock att en tolkning 

av begreppet var nödvändig eftersom enkäten var riktad mot elever i skolår 9, samt att 

Antonovskys formulär KASAM 13/29 innehållande 13/29 frågor skulle bli för omfattande samt 

komplicerat att genomföra.  

 

Samma intervjuprocedur gällande frågeställare samt intervjufrågor användes vid båda tillfällena. 

Intervjuplats skiljde sig dock åt, då en genomfördes på allmän plats medan den andra 

genomfördes i en lokal i direkt anslutning till idrottshallen under pågående lektion. Den första 

intervjun genomfördes under mer avslappnade förhållanden, då den andra genomfördes under en 

idrottslektion där respondenten hade ansvaret för tre lärarstudenter. Det är dock svårt att säga hur 

detta påverkat respondenternas svar då vi anser att vi fick uttömmande svar vid båda 

intervjuerna. Innan varje intervju genomfördes en kortare introduktion samt att intervjupersonen 

fick ta del av frågorna för att minska risken för missförstånd. Hela intervjun spelades in med 

diktafon samt att det blev en inledning där intervjupersonen fick beskriva skolan i allmänhet. Vad 

gäller skolans och intervjupersonens anonymitet var detta inget vi behövde ta hänsyn till då 

samtliga tillfrågade godkände att de presenterades i studien.  

 

3. Resultat 
 
I följande avsnitt kommer vi att presentera resultatet av intervjuerna och enkäterna som 

genomfördes på skolorna, Saltsjöbadens samskola i Nacka kommun samt Torsviks skola i 

Lidingö kommun.  
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3.1 Varför och på vilket sätt arbetar skolorna hälsofrämjande? 

 

3.1.1  Torsviks skola   
 
Ett hälsoprojekt startades 2004 och skulle sträcka sig över ett läsår, men när Lidingö kommun 

2005 beslutade att bli en Hälsoprofilerad kommun så kunde projektet leva vidare. Idrottslärarna 

hade under en längre tid varit intresserade av att starta en Hälsoprofil och diskuterat detta med 

rektorerna för att få detta i tjänsten. Anledningen till att det blev av berodde delvis på 

intresserade rektorer men även att det för tillfället var mycket fokus kring hälsa samt att 

Bunkefloprojektet47 gav inspiration och Handslaget (Resurser erhållna från 

Riksidrottsförbundet)48 gav resurser. Rektorerna hade även ett intresse av att skapa en mer 

attraktiv skola och detta med hjälp av Hälsoprojektet.”… Det har varit lite inne nu med projekt, 

bunkefloprojektet och sedan allmänt friskvård alltså det behövs för trivsel och sen tror jag att 

rektorerna ville att det skulle bli nån typ av profil och bra för skolan utåt sett.”  Enligt 

idrottsläraren så skulle en ökad grad av hälsa bland elever och personal bidra till en trivsammare 

skola samt arbetsplats.  

 

Hälsoprojektet togs fram genom ett samarbete mellan projektledaren (idrottsläraren) och dennes 

handplockade medarbetare samt skolans ledning. Dessa diskuterade vad som skulle kunna tänkas 

ingå i projektet och det var sedan upp till rektorn att formulera ett måldokument. Måldokumentet 

hamnade därefter hos den ansvarige vars uppgift blev att förtydliga denna till mer lättförstående 

termer. Mycket av arbetet i projektet skulle läggas på arbetslagen som själva fick ansvar gällande 

innehåll och utformning. Hälsogruppen som bestod av idrottsläraren och dennes kollegor fick 

agera som initiativtagare samt stöd åt arbetslagen i dessa frågor. Skolan vill förmedla ett bredare 

perspektiv på hälsa, inte enbart fysisk aktivitet.  

 

                                                 
47 Hälsa + Kunskap Bunkeflomodellen <info@bunkeflomodellen.com> Bunkeflomodellen, 2005 
<http://www.bunkeflomodellen.com/bunke_project.aspx> (2006-4–10). 
48Riksidrottsförbundet  <riksidrottsförbundet@rf.se> Handslaget <http://www.rf.se/t3.asp?p=77127> (2006-04-06). 
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Arbetet med hälsa sker både med elever och med personal. Hälsoarbetet sker framförallt under så 

kallade hälsoveckor som i nuläget infaller två tillfällen per år. Under dessa veckor så bedrivs 

olika former av aktiviteter där man går in och bryter det ordinarie schemat. Under dessa veckor 

ser gärna läraren att man fokuserar på psykisk hälsa, välbefinnande istället för fysisk aktivitet. 

Den ansvarige läraren anser att eleverna får tillräckligt av denna varan under den vanliga 

idrotten. ”Då var det ju i princip att vi satsade på det här med inte jättemycket idrott utan mer 

avslappning, må bra, det här med stress och sådana grejer som vi satte igång med så vi gav 

alltså massage, det var rubbet alltså.” Exempelvis så har man besökt museum under perioder då 

eleverna arbetat med kultur i klassrummet. Skolan har också utvecklat rutiner för att genomföra 

regelbundna promenader med eleverna och då framförallt innan lunchen. Det fanns extra 

möjligheter till promenader genom att avbryta undervisningen och låta eleverna gå en ”runda”. 

Dock styrs detta framförallt av tiden och intresset hos läraren. I skolår 6-9 anser arbetslagen det 

som problematiskt att bryta ordinarie schema för hälsoarbete då de anser att eleverna missar 

undervisning. En del lärare ser det dock inte detta som något problem utan tycker det är 

inspirerande att arbeta med. En av kollegorna i hälsogruppen arbetar med 

hemkunskapsundervisningen och det föll sig därför naturligt att arbeta med kostfrågor samt 

utskick till föräldrar angående tips och råd. Intentionen med integreringen var att sätta kosten i 

relation till elevernas prestationer d.v.s. vilken betydelse kosten har för dem. Skolan försöker 

även att göra vissa hälsoinsatser gemensamma för elever och personal några gånger per år där 

Torsviksjoggen är ett exempel. När det gäller personalen på skolan så ter sig hälsoarbetet på 

diverse sätt, bl.a. genom en timmes betald träning i veckan, 700 kronor i ersättning för 

exempelvis gymkort och liknande. Idrottsläraren har haft en genomgång i styrkesalen med 

respektive arbetslag där det gavs fakta och råd om konditions- och styrketräning.  

 
 

3.1.2  Saltsjöbadens skola  
 
Saltsjöbadens samskola skapade en hälsoprofil i syfte att locka till sig elever i och med att 

eleverna fritt kan välja högstadieskola. ”… Och många andra skolor i Nacka kommun och även 

runt omkring i Sverige, vi är ju inte unika, men skapar ju profiler för att locka ungdomar till 

deras skolor.” Man tillhör sitt närområde men man är inte bunden till det. Det fanns även ett stort 

intresse kring idrott och hälsa hos personalen och de goda förutsättningarna i närmiljön gjorde 
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denna profil attraktiv. Ur elevernas synvinkel så ville skolan erbjuda en stimulerande miljö för 

elever med ett idrotts- och hälsointresse. Skolans intention med profilen är att nå ut till en bredare 

massa och att ge dessa elever möjlighet att utveckla sitt intresse på skoltid.  

 

Hälsoprofilen arbetades fram genom ett arbetslag bestående av 15 lärare varav två 

elevassistenter. Enligt ansvarige så var idrottslärarna drivande i processen. Det fanns även ett 

intresse bland övrig personal och då försökte man integrera profilen i så många ämnen som 

möjligt, där man använder sig av olika inlärningsstilar. Profilen inspirerades av 

Bunkefloprojektet och arbetslaget valde ut vissa delar av projektet som ansågs passa in på skolan.  

 

Det som skiljer de idrotts- och hälsoprofilerade klasserna är att de får två profiltimmar varje 

vecka då de bedriver aktiviteter inom profilområdet. Den sista timmen sparas varje vecka till en 

klumpsumma som de utnyttjar i slutet av varje månad för att genomföra annorlunda fysiska 

aktiviteter. På frågan angående profilklassernas teoretiska lektioner svarade läraren att ca 4-5 av 

60 idrottslektioner var teoretiska och kunde då handla om t.ex. allemansrätt, ergonomi, 

iskunskap. Inom profilklasserna läggs det stor vikt vid ledarskap, då de får planera och 

genomföra lektioner med sina klasskamrater. Enligt läraren har detta fokus inneburit att de 

utvecklat sin ledarskapsförmåga och att detta hjälper dem under ordinarie lektioner. På skolan 

finns det en hälsogrupp bestående av två eller tre lärare som arbetar mot eleverna och kollegiet 

med hälsa. Hälsogruppen har startat en skolidrottsförening som på onsdagar bedriver olika 

former av aktiviteter. Man har tagit dit representanter från olika idrotter samt att man använder 

gymnasieelever som ledare inom exempelvis yoga, pilates mm. Personalen har en timmes 

sanktionerad träningstid i veckan där de erbjuds olika baspaket som kan inkludera simning, 

promenader, stavgång samt att träna i gymmet. Skolan har också ett matråd som arbetar 

tillsammans med skolledningen för att utvärdera maten samt se vad man kan förbättra. I 

hemkunskapen så integrerar man så att eleverna får olika exempel på nyttig mat som kan vara 

lämpliga under olika situationer.  
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3.2 Hur är elevernas inställning till skolan, i allmänhet? 
 
Här följer elevernas åsikter kring skolan i allmänhet som kommer att presenteras i form av 

tabeller. Inledningsvis kommer vi att presentera intervjupersonernas svar angående hur de tror att 

eleverna uppfattar det hälsofrämjande arbetet på skolan. Enkäterna ställs därefter i relation till 

intervjuerna.  

 

3.2.1 Torsviks skola  
 
Enligt Idrottsläraren på Torsviks skola så uppfattas projektet mest positivt av eleverna då de 

hyser ett intresse för idrott och hälsa. Eleverna skall även uppskatta avbrottet i det ordinarie 

schemat som hälsoveckorna innebär. Läraren anser även att eleverna har präglats av deras 

föräldrars intresse för hälsa.  

 

”Allmänt sett tror jag att eleverna, dom, det blir ju bara en aha-känsla för dem. Vi ska satsa på 

friskvård och det tror jag att de flesta eleverna är intresserade av idrott här och de är väldigt 

medvetna och särskilt deras föräldrar är otroligt medvetna om hälsans effekt på Lidingö och vad 

det ger.” 

 

3.2.2 Saltsjöbadens skola  
 
Enligt idrottsläraren på Saltsjöbadens samskola så anser han att eleverna uppfattar profilen enbart 

positivt. ”Jag vet att de bara uppfattar det positivt, de eleverna som redan tränar mycket tycker 

det är roligt att de får hålla igång, de eleverna som kanske inte tränar så mycket på fritiden är 

superglada därför att helt plötsligt fick de tre gånger i veckan som de kunde träna.” Enligt de 

utvärderingar som gjorts på eleverna så fick man enbart positiva svar och läraren framhåller att 

det är bl.a. den utökade tiden till träning som uppskattas av eleverna.  
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3.2.3 Redovisning av enkätsvar 
 

Frågans intention, figur 1a, var att visa elevernas inställning till skolan i allmänhet. På de båda 

skolorna har eleverna en positiv inställning till skolan. Majoriteten tycker att skolan är ganska 

bra, 57,2 % från Torsvik respektive 61,9 % från Saltsjöbaden. Figuren 1b nedan svarar på hur 

eleverna trivs på skolan. Som vi kan utläsa är det positiv inställning på Torsviks skola, dock kan 

vi se en något negativare inställning till att vara i skolan i Saltsjöbaden, men fortfarande är 

majoriteten positiv. Sammanfattningsvis så verkar båda skolornas elever trivas överlag. 
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Fig 1a Internt bortfall: Torsvik 2,9 %, Saltsjöbaden 4,8 %. Fig 1b Internt bortfall: Torsvik 5,7 %, 

Saltsjöbaden 4,8 %. 

 
På frågan angående hur eleverna känner sig delaktiga i skolans verksamhet samt deras möjlighet 

att påverka deras tillvaro varierar svaren något skolorna emellan. Här visar eleverna på 

Saltsjöbaden upp en negativ inställning till skolan gällande deras påverkansmöjligheter, 66,7 %. 

Torsvik hade 53 % som instämde respektive 41,2 % som instämde. Detta resultat är signifikant.  

Figur 2b avsåg att ge oss en inblick i hur eleverna känner sig delaktiga i skolans verksamhet samt 

deras möjligheter att påverka valet av aktivitet. Saltsjöbadens elever anser sig kunna påverka 

aktivitetsvalet till stor del då endast 15 % svarat negativt. Vad gäller Torsviks elever så fördelar 

de sig som att 55.9 % instämmer och 38,2 % instämmer inte samt 5,9 % instämmer absolut inte. 

Även detta resultat är signifikant.   
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På vår skola är eleverna med och bestämmer 
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Fig 2a Internt bortfall: Torsvik 2,9 %, Saltsjöbaden 0 % Fig 2b Internt bortfall: Torsvik 2,9 %, 
Saltsjöbaden 4,8 %.  
 
Frågan avsåg att se hur skolan lyckats berika elevernas kunskaper om hälsa. 75 % av eleverna på 

Saltsjöbadens skola anser det vara den främsta informationskällan gällande hälsa. Torsviks elever 

visar en spridning med viss dominans för media som informationskälla. Frågan avsåg att se om 

skolan sågs som en trovärdig informationskälla gällande hälsa. Eleverna på Saltsjöbadens skola 

uppvisar en tilltro till skolan som pålitlig källa gällande hälsa. Torsviks elever ser 

idrottsföreningen som den källan som ger trovärdigast information. Dessa resultat är signifikanta.  
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Fig 3a Inget bortfall. Fig 3b Internt bortfall: Torsvik 2,9 %, Saltsjöbaden 9,5 %. 
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3.3 Hur är elevernas skattade hälsa på dessa skolor? 
 

Här kommer delar av enkäten med eleverna att redovisas d v s de frågor som hanterar elevernas 

skattade hälsa.  

3.3.1 Elevenkät Torsvik och Saltsjöbaden 
 

Här presenteras elevernas svar angående deras skattade hälsa. På Torsviks skola anser sig 

majoriteten, 62,9 %, ha en bra hälsa. Eleverna på Saltsjöbadens skola skattar också sin hälsa högt 

då 50 % återfinns bland dem som skattat sin hälsa som mycket bra.  

  

Hur tycker du din hälsa är?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt

Torsvik
Saltsjöbaden

 
Fig 4 Internt bortfall: Torsvik 0 %, Saltsjöbaden 4,8 %. 
 

I följande fem figurer avsåg vi att belysa elevernas grad av KASAM och de tre centrala 

komponenterna: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.49

 

Hanterbarhet är, (diagram 5a och b), resurser för att hantera påfrestningar som man möter i livet. 

Man kan konstatera att stöd från föräldrar och betydelsefulla vänner är hög hos majoriteten av 

eleverna oavsett skola. Torsviks och Saltsjöbadens elever har ett betydande stöd från sina 

föräldrar, 71,5 % vardera. Vad gäller elevernas svar angående betydelsefulla vänner så återfinns 

en väldigt stor del av Saltsjöbadens elever på den högsta graden, 85,7 %.  

 

                                                 
49 Antonovsky, s.37-51. 
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Fig 5a Inget bortfall Fig 5b Inget bortfall 

 

Meningsfullhet (figur 6a), att händelser av olika slag har en betydelse för individen där den kan 

delaktig och betydelsefull. Även denna fråga följer samma mönster som tidigare, då majoriteten 

på de båda skolorna anser sig överlag vara nöjda med sig själva. Begriplighet, (figur 6b), svarar 

på i vilken grad känner individen att hon/han kan anpassa sig vid oförutsedda händelser. 

Majoriteten av de båda skolornas elever anser sig vara anpassningsbara/flexibla. På 

Saltsjöbadens skola visar det sig att 9,5 % av eleverna inte anser sig vara 

anpassningsbara/flexibla samtidigt som majoriteten av deras skolkamrater befinner sig på motsatt 

sida på skalan. Detta resultat är signifikant säkerställt. 
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Fig 6a Inget bortfall Fig 6b Inget bortfall 
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I figur 7 visar vi en sammanställning som vi gjort av de olika KASAM komponenternas inbördes 

påverkan. För att en individ skulle bli graderad som stabil krävdes det att hon/han svarade högt 

eller lågt på samtliga påståenden gällande KASAM. En stabil individ vare sig hon/han har skattat 

sig lågt eller högt så skapar detta inget problem då individen inte ser livet som kaotiskt eller 

ohanterbart. De tillstånd som kan vålla problem för individens hälsa är ovanlig, press nedåt samt 

press uppåt.50 Figuren visar att endast ett fåtal elever uppvisar annat än ett stabilt KASAM. Vi är 

dock medvetna om att enkäten inte går att jämföra med Antonovskys frågeformulär och hans 

genomförande av testet, vi vågar därför inte dra några egentliga slutsatser av resultatet. Det vi 

däremot kan utläsa från enkätsvaren är att eleverna i stor utsträckning svarade positivt.  

 

KASAM

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Stabil Ovanlig Press nedåt Press uppåt

Torsvik
Saltsjöbaden

 
Fig 7 Hög: 1-2, Låg: 3-4.51 Inget bortfall.  
 

Figur 8a visar elevernas fysiska aktivitetsnivå på de båda skolorna totalt under en vecka. 

Torsviks elever är i regel aktiva 3-5 dagar i veckan. Saltsjöbadens elever är aktiva i regel 5-6 

dagar i veckan. Figur 8b visar hur ofta eleverna tränar på sin fritid. Torsviks elever är i regel 

aktiva 2-3 ggr på sin fritid. Saltsjöbadens elever är aktiva 2-6 ggr i veckan.  

 

                                                 
50 Antonovsky s. 42 ff 
51 Se bilaga 4 
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Fig 8a Internt bortfall: Torsvik 5,7 %, Saltsjöbaden 0 %.  Fig 8b Inget bortfall 

 

4. Diskussion 
 
Syftet med denna studie är att jämföra hur hälsoprofilerade grundskolor kan arbeta med 

begreppet hälsa. Frågeställningarna som studien stödjer sig på berör dels skolornas arbetssätt 

med hälsobegreppet, hur elevernas inställning till skolan är samt elevernas skattade hälsa. I 

diskussionen kommer vi att diskutera intervjuerna och vidare intervjusvaren i relation till 

enkätsvaren. Vi är medvetna om att vår KASAM tolkning av eleverna är svag då vi gjort egna 

frågor utifrån Antonovskys tre centrala komponenter 

 

4.1 Intervjuer 
 
Varför valde Torsviks skola respektive Saltsjöbadens skola att arbeta med en hälsoprofil? Det 

man kan konstatera och som gäller för båda är att hälsoprofilen skapades framförallt beroende på 

två faktorer. Den första faktorn var för att locka till sig fler elever, eftersom man numera inte är 

bunden, knuten till sitt närområde gällande val av högstadieskola. Den andra faktorn som 

påverkade var intresset från lärarna att arbeta med en hälsoprofil. När det gäller Torsviks skola så 

förstärker de ett redan utvecklat projekt där det är meningen att Lidingö kommun ska bli en 

hälsoprofilerad kommun. Saltsjöbaden däremot hade ett sekundärt syfte med sin hälsoprofil då de 

ville erbjuda elever möjlighet att utveckla sitt idrottsintresse på skoltid.  

 24



 

Det första som vi saknar i deras syfte till varför de skapade hälsoprofilen är framförallt att de inte 

nämnde elevernas möjliga hälsovinster av profilen. Det kan dock vara så att detta är så självklart 

för de ansvariga personerna och därför togs detta inte upp. Lee, A säger i sin studie om att hälsa 

ska genomsyra hela undervisningen och skolan för att det ska främja en hälsosam miljö. De båda 

skolorna anser vi ha detta inslag i varierande grad då både elever och personal involveras i 

hälsoarbetet. Det ska dock sägas att Saltsjöbadens skola har det konstant medan Torsviks skola 

framförallt bedriver hälsoarbetet under vissa perioder.  

 

Skolornas sätt att bedriva hälsoprofil skiljer sig dock åt på vissa punkter. Vi ansåg det vara 

märkligt att Saltsjöbadens skola framförallt fokuserar på den fysiska biten av hälsa, då profilen 

till stor del handlar om mer idrott för de elever som redan är idrottsintresserade. Hur kommer det 

sig då att Saltsjöbaden har valt detta arbetssätt? Kanske är det så att det ter sig lättare att arbeta 

med den fysiska hälsan p.g.a. resurserna samt att det kanske är mer uppskattat hos eleverna. 

Enligt enkätsvaren så har eleverna på Saltsjöbadens skola en bra hälsa, detta till trots att de inte 

nämner arbetet med den psykiska hälsan. Torsviks arbetssätt skiljer sig till viss del då den 

ansvarige gärna ser fokus kring det psykiska välbefinnandet då han anser att eleverna får 

tillräckligt av den fysiska biten på idrottsundervisningen. Det är det här arbetssättet som vi skulle 

vilja se mer av i ett hälsofrämjande arbete i skolan. Enligt våran åsikt så är den psykiska hälsan 

idag viktigare än den fysiska och i dagens forskning så visar det en ökning gällande psykiska 

problem hos barn och ungdomar med stigande ålder.52 Däremot påstår vi inte att den fysiska 

hälsan ska glömmas bort då vi även ser en ökad andel överviktiga samt feta, barn och 

ungdomar.53 Men våran åsikt kring detta fenomen är att det inte grundar sig enbart i den 

bristande fysiska aktiviteten utan att kosten för dagens barn och ungdomar är under all kritik. 

Visserligen anser vi oss se fler stillasittande fritidsintressen hos denna grupp som givetvis inte är 

hälsosamt ur ett längre perspektiv. Eftersom majoriteten av eleverna på Saltsjöbaden är aktiva 5-

6 gånger i veckan så undrar vi om det skulle vara förnuftigare att fokusera mer på psykisk hälsa 

under profiltimmarna eftersom den fysiska aktiviteten inte är något problem. Skulle detta i så fall 

öka hälsan ytterliggare och är det befogat? En aspekt kring detta som vi inte valt att lägga så 

                                                 
52Danielsson, s.39-40.  
53 Socialstyrelsen, s. 21. 
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mycket vikt vid är det ledaskapsfokus som Saltsjöbaden bedriver. Kanske är detta en bidragande 

orsak till att de skattar sig högt i de olika KASAM komponenterna. Kan ledarskapsträningen 

hjälpa dem att förstå och hantera sin omgivning samt skapa en tilltro till sig själva vilket i sin tur 

skulle kunna leda till en ökad psykisk hälsa.  

 

4.2 Intervjuer i relation med enkäter 
 
Tolkningen som vi gjort av elevernas grad av KASAM är svag och vi kan inte dra några 

slutsatser. Detta i kombination med att resultaten endast visade signifikans i frågan avseende 

anpassningsbarhet/flexibilitet, gör det ännu svårare att dra några generella slutsatser. För att 

lyckas med detta hade vi behövt använda oss av KASAM 13/29 som är ett betydligt mer 

vedertaget verktyg för att fastställa grad av KASAM. De enkätfrågorna som avsåg KASAM 

begreppet kan vi istället se som faktorer för en god hälsa och möjligtvis skapar detta 

förutsättningar för ett stabilt KASAM. Frågorna berör hur individen ser på sig själv samt hur de 

uppfattar sin omgivning. Resultatet som vi erhållit kring detta visade på goda förutsättningar för 

majoriteten av eleverna. Det blir dock svårt att förklara varför resultatet ser ut som det gör. Det 

hade behövts mer ingående frågor eller möjligtvis intervjuer för att skapa ett djup i dessa frågor. 

En bidragande orsak kan vara skolornas upptagningsområde Lidingö och Saltsjöbaden, som kan 

tänkas representera en ”högre” social klass och möjligtvis bättre förutsättningar. Detta är dock 

svårt att veta då vi inte ställt frågor angående deras familjer samt att eleverna inte är knutna till 

sitt närområde.    

 

Enligt Lee:s studie gällande hälsofrämjande arbete så är en bidragande faktor, kunskap kring 

hälsofrågor, för att kunna leva ett hälsosamt liv.54 Bremberg är av samma åsikt då han anser att 

en hälsofrämjande skola ska ge verktygen och metoderna för att barn och ungdomar skall kunna 

tillgodose sig resurserna.55 Här ser vi en tydlig skillnad mellan skolorna i form av 

informationskälla. Saltsjöbadens elever ser skolan som den viktigaste och trovärdigaste 

informationskällan gällande hälsa. På Torsvik så ses media som den främsta källan samt att 

idrottsföreningen ger den trovärdigaste informationen. Med tanke på att Saltsjöbadens elever i 

                                                 
54 A Lee, C Frances, ST Lawry, s. 179. 
55 Bremberg. s. 35-36 
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större utsträckning är fysiskt aktiva utanför skolan och på så vis kanske har mer kontakt med 

idrottsföreningen än Torsviks elever, så ter sig resultatet motsägelsefullt. Vad vi inte kan utläsa 

av enkäten är huruvida den fysiska aktiviteten bedrivs i en idrottsförenings regi eller inte. Det i 

kombination med att Saltsjöbaden endast bedriver 4-5 teoritimmar per 60 idrottstimmar blir 

sambandet ännu mer oväntat. Det är därmed inte sagt att hälsa inte diskuteras under de praktiska 

lektionerna. Torsvik säger sig däremot vilja förmedla ett bredare perspektiv på hälsa vilket 

innebar mindre fysisk aktivitet och mer fokus på den psykisk hälsa. Det vi saknar är en definition 

från skolan av ett bredare perspektiv på hälsa. Om vi ser kunskap som en möjlighet att kritiskt 

granska information angående hälsa som skolan ska utrusta eleverna med, så har inte Torsvik 

lyckats med detta till skillnad från Saltsjöbaden. Därmed är det inte sagt att Saltsjöbadens elever 

är bättre rustade för att kritiskt granska informationsflödet, då vi inte undersökt detta. Alltså vet 

vi inte vad skolan anser vara trovärdig information.    

 

Om vi ser till fråga 4 och 5 angående deras fysiska aktivitet vågar vi konstatera att detta inte 

förefaller vara något problem för Saltsjöbadens elever då majoriteten är fysiskt aktiva i regel 5-6 

ggr per vecka. En av orsakerna till deras höga fysiska aktivitet beror troligtvis på hälsoprofilens 

fokus på fysisk aktivitet. Torsviks elever är i regel aktiva 3-5 ggr per vecka vilket är något lägre 

än eleverna på Saltsjöbadens skola. Kanske är det så att det inte är den fysiska aktiviteten som är 

nyckeln till hälsa då Torsviks elever skattar sin hälsa lika högt trots att de är mindre fysiskt 

aktiva. Det som kan vara en bidragande faktor till deras högt skattade hälsa är möjligtvis deras 

fokus på den psykiska hälsan.  

   

4.3 Kritik angående tillvägagångssättet 
 
Överlag så anser vi oss var nöjda med studien, men är medvetna om att studien inte går att 

generalisera på andra skolor utan avser endast de två skolor vi studerat. Hade studien bedrivits 

under en längre tid så hade den kompletterats med observationer kring hur det hälsofrämjande 

arbetet bedrivs. Studien förlitar sig enbart på intervjusvaren gällande deras arbetssätt och våra 

tolkningar av deras svar. Vid intervjutillfällena användes helt olika platser vilket kan ha påverkat 

samtalen. Om vi ser till enkätens utformning så anser vi den inte ge tillräckligt djup i vissa 
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avseenden, främst gällande KASAM. Detta hade vi kanske kunnat undvika om vi gjort en 

förstudie.  

 

4.4 Slutsats 
 
Trots att det hälsofrämjande arbetet varierar sett till de båda skolorna, så skiljer sig resultatet 

endast i avseende grad av fysisk aktivitet samt skolan som informationskälla. Torsviks elever 

uppvisar i stort sett samma resultat som Saltsjöbadens elever trots att deras hälsoprofil endast 

bedrivs periodvis samt att de är mindre fysiskt aktiva. Eleverna på skolorna skattar sin hälsa bra 

men om det är arbetet med hälsa som gör det kan vi inte med säkerhet konstatera.  

 

4.5 Fortsatt forskning 
 

Att genomföra en observationsstudie skulle kunna ge en djupare inblick i deras arbetssätt och vad 

profilen egentligen innehåller. Som forskningen påstår så behövs det mer precisa och smidigare 

mätmetoder gällande hälsa hos individer och kanske framförallt den psykisk hälsa.56 Ett 

intressant område att studera vore att jämföra en skola där hälsoarbetet genomsyrar hela 

organisationen med en som endast låter hälsoarbetet genomsyra organisationen under vissa 

perioder. Här skulle fokus inte enbart gälla de hälsofrämjande effekterna utan undersöka hur det 

påverkar resultatet av den ordinarie undervisningen t.ex. hur påverkas elevernas mattekunskaper 

av en hälsoprofil?   

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Booth ML, s. 365-370.  
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Bilaga 1 
 
Hej.     Stockholm 2006-03-12 
 
Vi är två studenter från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som läser till 

idrottslärare. För närvarande gör vi vårt examensarbete vilken handlar om skolors 

hälsoprofil och hur de arbetar med detta. Det vi skulle vilja ha hjälp med är dels en 

intervju med ansvarig person för hälsoprofilen dels att genomföra en 

enkätundersökning på ett antal av era årskurs 9 elever, eventuellt en uppföljande 

intervju. Enkäten/intervjun är anonym och används enbart i syfte kring vår studie. 

Områden som kommer att beröras är allmänt välbefinnande, fysisk aktivitet, 

inställning till skolan. Dessutom kommer det att finnas ett par frågor om hur eleverna 

upplever skolans hälsoprofil.  

 

Vi skulle bli väldigt tacksamma om ni ställer upp! 

 

Mvh Jonas och Marcus 

 

Har ni några frågor, vänligen kontakta: 

Jonas Friberg ihs0979@stud.ihs.se

Marcus Hagström ihs0984@stud.ihs.se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ihs0979@stud.ihs.se
mailto:ihs0984@stud.ihs.se


Bilaga 2 
 
Hej.     Stockholm 2006-03-06 
 

Vi är två studenter från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som läser till 

idrottslärare. För närvarande gör vi vårt examensarbete som handlar om skolors 

hälsoprofil och hur de arbetar med detta. Vi skulle vilja få er tillåtelse att genomföra 

en enkät med er dotter/son. Enkäten är anonym och behandlas och används enbart i 

syfte kring vår studie. Områden som kommer att beröras är allmänt välbefinnande, 

fysisk aktivitet, inställning till skolan. Dessutom kommer det att finnas ett par frågor 

om hur eleverna upplever skolans hälsoprofil.  

 

Tack på förhand! 

 

Mvh Jonas och Marcus 

 

Har ni några frågor, vänligen kontakta: 

Jonas Friberg ihs0979@stud.ihs.se

Marcus Hagström ihs0984@stud.ihs.se

mailto:ihs0979@stud.ihs.se
mailto:ihs0984@stud.ihs.se


 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 
 

• Varför har ni just en hälsoprofil? 
 

• Hur ser denna ut? 
 

• Hur sker arbetet med hälsa på skolan? 
 

• Hur bestämdes hälsoprofilen, vad skulle ingå? 
 

• Finns det bakomliggande forskning som stödjer profilen? 
 

• Hur tror ni att eleverna upplever hälsoprofilen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 
 
Enkät 
 
1. Hur tycker du din hälsa är…?(ringa in ditt svar) 
 
Mycket bra  Bra Ganska bra  Dålig 
 
2. Känner du att du är/har….?(ringa in de som stämmer, ett svar på varje rad) 
   Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
   Absolut  inte absolut inte 
Stöd från föräldrar   1 2 3 4 
 
Nöjd med dig själv  1 2 3 4 
   
Betydelsefulla vänner  1 2 3 4 
 
Anpassningsbar/flexibel  1 2 3 4 
 
 
3. Hur ofta känner du dig stressad under en vanlig vecka?(ringa in ditt svar) 
 
Aldrig 1-2 ggr i veckan 3-4 ggr i veckan 5 ggr eller fler 
 
 
4. Hur många dagar är du fysiskt aktiv sammanlagt minst 1 timme om dagen under en 
vanlig, typisk vecka? (ringa in ditt svar) 
 
0 1 2 3 4 5 6              7 
 
 
5. Hur ofta brukar du träna på din fritid, (dvs utanför skoltid) så att du blir andfådd 
eller svettas? (ringa in ditt svar) 
 
Varje dag 4-6 ggr i veckan 2-3 ggr i veckan En gång i veckan 
  
 
En gång i månaden Mindre än en gång i månaden Aldrig 
 
 
6. Vad tycker du om skolan i allmänhet? (ringa in ditt svar) 
 
Jag tycker mycket bra om den Jag tycker ganska bra om den 
 
Jag tycker inte särskilt bra om den Jag tycker inte alls om den 
 
 
 



 
 
7. Här följer några påståenden om skolan (ringa in de som stämmer, ett svar på varje rad) 
 
   Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
   Absolut  inte absolut inte 
Jag tycker om att vara i skolan.  1 2 3 4 
 
På vår skola är eleverna med och 1 2 3 4 
bestämmer reglerna.  
 
Eleverna är med och organiserar 1 2 3 4 
aktiviteter. 
 
 
 
8. Var anser du dig få mest information om hälsa? (Rangordna 1-5 ) 
 
Skola Media Idrottsföreningen Kamrater Föräldrar 
  
 
9. Vilka/vilken källa anser du kan ger trovärdigast information om hälsa? (Rangordna 1-
5)  
 
Skola Media Idrottsföreningen Kamrater Föräldrar 
 
 
 



Bilaga 5 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar:  
 

1. Varför och på vilket sätt arbetar skolorna hälsofrämjande? 

2. Hur är elevernas inställning till skolan, i allmänhet? 

3. Hur är elevernas skattade hälsa på dessa skolor? 

VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Hälsa, hälsoprofil, hälsoprofilerad skola, skola, 
barn och ungdomar, fysisk aktivitet, psykisk hälsa, 
fysisk hälsa. 

Ungefär samma ämnesområde fast på andra 
språk. 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Dessa ämnesord valdes ut därför att de berör studiens område eller forskningsläget.  

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Libris 
PubMed 
Goggle 
Eniro 
 

Hälsa + skola, hälsoprofil + skola, 
hälsofrämjande + skola, barn och ungdomars 
hälsa, health promotion 

? ? 

 
 
KOMMENTARER:  
 
Hälsa är ju ett utbrett begrepp därav blev det lite svårt att välja ut ”rätt” forskning samt att viss 
forskning var svår att få tag i. Den informationskällan vi använt oss av i störst grad är 
folkhälsoinstitutet. Den databas vi använt oss av mest är PubMed.  
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