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Abstrakt 
Ett av de viktigaste målen för finsk folkhälsopolitik är att arbeta för barn och
ungdomars välbefinnande, vilket kan göras bland annat genom ett hälsofrämjande
arbete på skolor. Syftet men denna studie var att undersöka skolhälsovårdares, lärares
och idrottslärares erfarenheter av att vara en vuxen förebild för elever i årskurs ett till
sex i åländska skolor ur ett hälsoperspektiv, främst i förhållande till elevernas matvanor
och fysiska aktivitet. Datainsamlingen gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer med
sju personer från fyra olika skolor på Åland. Resultatet av studien visade att
skolpersonalen hade en stark vilja till att förbättra elevernas hälsa och att de arbetar med
det på flera olika sätt. Skolpersonalen kände ett stort ansvar för att vara förebilder för
eleverna ur ett hälsoperspektiv och de både kommunicerar och agerar hälsosamt med
eleverna. Studien visade att ytterligare insatser och arbetsmetoder behövs för att
hälsoperspektivet ska prioriteras inom skolan och för att både skolpersonalen och
elevens hem ska kunna samarbeta mot en förbättrad hälsa för eleven.

Nyckelord; hälsa, hälsofrämjande, lärare, rollmodell, skola, skolhälsovårdare, social
kognitiv teori

Abstract 
One of the main goals of Finnish public health policy is to work for the wellbeing of
children and young people, which can be done through health promotion activities in
schools. The aim of this study was to investigate school nurses’, teachers’ and PE
teachers’ experiences of being adult role models to students in grades one to six in the
Åland Island schools from a health perspective, particularly in relation to students'
eating habits and physical activity. The data was collected through qualitative
interviews. Seven people from four different schools in Åland Island participated. The
results showed that school staff had a strong desire to improve students' health and that
they work with it in different ways. School staff experienced a great responsibility to be
role models for students from a health perspective and they both communicate and act
healthy with students. The study showed that additional efforts and working methods
are needed for the health perspective to be prioritized within the school and to give both
the school staff and the student's home opportunities to work towards improved health
for the student.

Keywords:  health, health promotion, role model, school, school nurse, social cognitive
theory, teacher
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Bakgrund
Socialstyrelsen (2009, 61-62) beskriver att antalet barn som lider av övervikt och fetma

har ökat sedan 1980-talet, men att det sedan år 2008 går att se att utvecklingen har

stannat av och eventuellt kan även en minskning ses. Ogden (2012, 396) beskriver att en

individ som lider av fetma kan drabbas av fysiska besvär i form av sjukdomar och

förtida död. Vilken sjukdom som uppstår på grund av fetma kan vara beroende på var

på kroppen fettet är beläget. Fetma har setts vara riskfaktor för bland annat hjärt- och

kärlsjukdomar, diabetes och påverkat kolesterol. Även psykiska besvär kan uppstå på

grund av fetma, och Ogden (2012, 397-398) menar att, på grund av den rådande normen

som finns gällande vikt, kan individer med fetma lida av låg självkänsla och dåligt

självförtroende.

World Health Organization, WHO, (2004) menar att elever ska få information om

näring och fysisk aktivitet redan i grundskolan för att kunna skapa en hälsosam livsstil

och för att undvika övervikt. Social- och hälsovårdsministeriet i Finland anser att

skolhälsovården är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet som kommunerna bör göra

och att välbefinnande för barn är ett av de viktigaste målen för folkhälsopolitiken

(Social- och hälsovårdsministeriet 2004, 9). De anser att det är viktigt att arbetet görs

inom skolans ramar eftersom det kan nå de flesta barnen i kommunen. Enligt lagen om

elev- och studerandevård (1287/2013) ska elever i den finska skolan ha rätt till elevhälsa

och enligt läroplanen för grundskolan på Åland ska eleverna även få utbildning inom

ämnet hälsovetenskap (Ålands landskapsregering, 2013).

Bandura (2004) menar att många av de vanor som individer har som vuxna

utformas under barndomen och att det vore önskvärt att individer utformade

hälsosamma vanor redan som barn. Social inlärning påverkar barn i förhållande till både

föräldrar och andra vuxna, där betydelsefulla personer har visat sig påverka barns

födointag i större utsträckning än andra okända vuxna personer (Bandura, 2004; Ogden

2012, 106-109). Webb och Quennerstedt (2010) samt Persson, Osowski, Göranzon och

Fjällström (2013) beskriver att skolpersonalen utifrån rollen som vuxen förebild kan

komma att påverka eleverna och hur de förhåller sig till hälsosamma vanor. Det är

viktigt att vidare undersöka hur skolpersonalen ser på sin roll som förebild och vilka
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egna erfarenheter de har av det hälsofrämjande arbetet på skolan för att vidare kunde

utveckla det hälsofrämjande arbetet.

Åländska elevers hälsa
På Åland bodde det ,den 31 december 2014, 2571 barn i åldern sex till tio år (Ålands

statistik- och utredningsbyrå, 2015). Det är svårt att hitta information om hälsotillstånd

för de elever som går i årskurs ett till sex på Åland. I en rapport från Institutet för hälsa

och välfärd (Luopa, Kivimäki, Nipuli, Vilkki, Jokela, Laukkarinen & Paananen, 2013)

framkommer det dock att den upplevda goda hälsan hos elever i årskurs åtta och nio

ökade från tidigare undersökningar år 2009. Rapporten visar att det är vanligare att

pojkar upplever en god hälsa än flickor, och symtom som huvudvärk, ångest och trötthet

är vanligare hos flickor. Övervikt är vanligare hos pojkar. Trettioen procent av eleverna

äter inte frukost varje dag och 13 procent av elever äter inte skollunchen varje dag.

Antal elever som motionerar så att pulsen höjs max en timme per vecka uppgår till 34

procent medan 33 procent av eleverna sitter framför datorn eller tv:n fyra timmar eller

mer per dag. Även fast det inte är klarlagt hur yngre elever på Åland mår är det viktigt

att undersöka hur skolpersonalen arbetar hälsofrämjande mot denna åldersgrupp.

Regelverk och policys inom skolan på Åland
Enligt lagen om grundläggande utbildning (1998/628) ska elever som genomgår den

grundläggande utbildningen i Finland läsa hälsokunskap. I läroplanen för Ålands

grundskolor (Ålands landskapsregering, 2013) framkommer att ämnet syftar till att ge

eleven kunskap om sin egen hälsa och hur hen själv kan påverka hälsan. I

ämnesundervisningen ingår bland annat information om hälsa, kost och fysisk aktivitet.

Lärare och idrottslärare deltar i det planerade hälsofrämjande arbetet på skolan genom

undervisningslektioner och idrottslektioner. Elevhälsan ska främst vara förebyggande

och generell, men elever har även rätt till individuell elevhälsa (lagen om elev- och

studerandevård, 1287/2013). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2010/1326 § 16) ska

även kommuner anordna skolhälsovård. Skolhälsovården på Åland sköts av Ålands

hälso- och sjukvård (Ålands hälso- och sjukvård 2014). Skolpersonalen äter i

grundskolan vanligen skollunch tillsammans med eleverna.
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Skolpersonalens hälsoarbete
Babey, Wolstein och Diamant (2015) menar att skolpersonal kan spela en viktig roll för

elevers välmående. Skolpersonal kan agera som förebilder inom området för hälsa samt

ge positivt stöd inom området. Forskarna visar att 41 procent av eleverna i studien, som

gjordes i Kalifornien, inte kände att de hade stöd inom hälsoområdet från skolan. Elever

som kom från hem med en lägre socioekonomisk status hade färre positiva rollmodeller

och upplevde mindre stöd från skolpersonalen än övriga elever.

Studier av Reuterswärd och Lagerström (2010) samt Tossavainen, Turunen,

Jakonen, Tupala och Vertio (2004) har visat att skolsköterskor i Sverige och Finland

uppger att det antal elever som de har ansvar för spelar roll för huruvida de har

möjlighet att arbeta med det hälsofrämjande arbetet på skolan. Skolsköterskorna

upplever att de saknar support från skolan i helhet och att de arbetar mycket

självständigt. Om skolsköterskorna upplever att de får support från skolledning upplever

de i större grad att de kan arbeta hälsofrämjande gentemot eleverna. Tossavainen et al.

(2004) beskriver att skolsköterskorna uppger att de gärna skulle arbeta hälsofrämjande

men att de i praktiken främst arbetar med elever efter det att ett problem har uppstått.

En studie av Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) har funnit att

skolsköterskor har svårt att ge råd och vägledning till barn som anses lida av övervikt

eller fetma. Moyers, Bugle och Jackson (2005) har beskrivit liknande resultat från en

studie som är genomförd i Missouri, USA. Skolsköterskor som deltog i studien upplever

att skolorna inte gör tillräckligt för att minska fetman hos eleverna och mer än tre

fjärdedelar av skolsköterskorna upplever att de borde agera som rollmodeller inför

barnen.

Webb och Quennerstedts (2010) studie har visat att lärare kan fungera som

rollmodeller. Det framkommer att flera lärare i studien anser att de ska vara positiva

modeller inför eleverna och att de ska ”göra som de lär”. Idrottslärarna funderar även på

hur de och deras kroppar uppfattas av eleverna, såsom om de är gamla eller sjuka och

vad det förmedlar till eleverna. Vissa av lärarna upplever att de har ett personligt ansvar

för att förmedla hälsosamma bilder av kroppen, som inte ska vara sjuk, gammal eller

överviktigt, men att de själva kan förmedla en ohälsosam bild utifrån att de är sjuka eller
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äldre med en minskad fysisk förmåga än annars. Hubery, Dinkel, Coleman, Beighle och

Apentengs (2012) studie visar liknande resultat, där idrottslärare ses som viktiga för

elevers fysiska aktivitet genom att agera som rollmodeller. Idrottslärarna var med under

fysiska moment i skolan, såsom raster, och talade även med eleverna kring fysisk

aktivitet. I studien framkom dock att idrottslärarna saknade kunskap om vilka riktlinjer

som gällande för den fysiska aktiviteten på skolan. Perssons et al. (2013) studie, som

har gjorts på en förskola, beskriver att lärarna/förskollärarna intog tre olika

förhållningssätt under måltiderna; sällskaplig, utbildande eller undvikande. De lärare

som hade en sällskaplig roll gentemot barnen hade en hög interaktion med dem, medan

de lärare som hade en undvikande roll var direkt undvikande mot barnen. Forskarna

menar att det är av stor vikt att personalen inser att vilket förhållningssätt som de har

påverkar barnen på olika sätt. Det framkommer inte på vilket sätt de olika

förhållningssätten påverkar elevernas relation till matvanor och fysisk aktivitet. 

Cargo, Salsberg, Delormier, Desrosiers och Macaulay (2006) har funnit att de

lärare som deltog i deras forskning om hur skolpersonalen genom interventioner för

matvanor och fysisk aktivitet skulle kunna arbeta för att minska diabetes bland eleverna,

hade övergått till ett hälsofrämjande arbete på skolan i stort i stället för att enbart

undervisa om hälsa. Forskarna menar att detta tyder på en mer holistisk syn på hälsa.

Lärarna kunde förmedla vikten av hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet genom att

vara positiva förebilder. Det fanns även dilemman i det holistiska synsättet, såsom att

det i undervisningsmaterialet framkom att viss mat alltid sågs som onyttig medan

lärarna ville få eleverna att själva fundera över sina hälsoval och val av matvanor.

Lärarna upplevde även dilemmat för egen del, då de i skolan åt hälsosamt men utanför

skolan åt mer ohälsosam mat.  

Begreppsförklaring och teoretisk referensram

Hälsoperspektiv - hälsa och hälsofrämjande arbete
I uppsatsen används begreppen hälsa, hälsofrämjande arbete samt hälsoperspektiv.

Begreppet hälsoperspektiv används som ett bredare och sammanslaget begrepp av hälsa

och hälsofrämjande arbete.
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WHO (1948) införde ett hälsobegrepp år 1948 som lyder; ”Health is a state of complete

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or

infirmity.” Begreppet har senare vidareutvecklas och WHO (1998) beskriver att

begreppet ska ses som positivt och att det rör en individs sociala, fysiska och personliga

resurser. WHO:s (1998) definition av hälsofrämjande lyder; ”Health promotion is the

process of enabling people to increase control over, and to improve, their health.

Hälsofrämjande arbete syftar inte enbart till att stärka en enskild individs kapacitet till

en förbättrad hälsa, utan också till att förbättra miljön samt de sociala och ekonomiska

förutsättningarna för alla individer i samhället. WHO (1998) har tagit fram tre strategier

för att främja hälsa; att befrämja de grundläggande förutsättningarna för hälsa, att göra

det möjligt för individer att nå sin fulla hälsopotential och att medla mellan olika

intressen som finns i samhället så att en god hälsonivå kan nås bland individerna. Detta

ska bland annat göras genom att skapa hälsosamma miljöer, föra en politik som gynnar

hälsan, stödja organisationer som arbetar för ett hälsofrämjande men även genom att

arbeta för att utveckla personliga egenskaper hos individer.

Det hälsofrämjande arbetet berör således att skapa hälsosamma miljöer, vilket

bland annat kan finnas på skolor. WHO (1998) beskriver hälsofrämjande skolor vilka

ständigt arbetar för att förstärka hälsan i livet, lärande och arbetet. Lärare, elever och

föräldrar ska arbeta för det hälsofrämjande arbetet och målet är att stärka hälsan hos alla

deltagare. Det finns 40 hälsofrämjande skolor i Finland (School for Health in Europe,

SHE, 2014). Räihä, Tossavainen, Turunen, Ekenberg och Kiviniemis (2012) forskning

visar att elever från finska skolor som deltog i ett interventionsprogram via School for

Health in Europe fick ökad kunskap om livsmedel och näringsinnehåll efter

interventionen. Även elevernas intag av nyttig mat ökade i jämförelse med skolor som

inte deltog i interventionsprogrammet.

På Åland finns inte någon hälsofrämjande skola men i förhållande till den

lagstiftning som finns är det troligt att skolpersonalen på flera sätt arbetar liknande de

hälsofrämjande skolorna. Nilsson (2014) använder begreppet hälsofrämjande

skolutveckling för främjande av hälsa som inte ”syns”, exempelvis genom att skapa

goda relationer och lust, och hälsoundervisning. Hälsofrämjande skolutveckling kan
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innefatta skolpersonalens ageranden och hur de arbetar för att vara en förebild för

eleverna på skolan.

Fysisk aktivitet och matvanor
Fysisk aktivitet kan definieras som all kroppsrörelse som är ett resultat av kontraktioner

i skelettmuskler som i sin tur leder till en ökad energiförbränning (U.S. Department of

health and human services 1996, 20). Den fysiska aktiviteten kan ytterligare definieras

genom undergrupper, utifrån vad syftet är med den fysiska aktiviteten och hur den artar

sig. Träning, en underkategori till fysisk aktivitet, är planerad och strukturerad med

målet att uppnå eller behålla en fysisk nivå. I denna studie används begreppet fysisk

aktivitet både för träning och för aktivitet som leder till ökad energiförbrukning, som

lek på rastgården.

I Finland publiceras näringsrekommendationer av Statens näringsdelegation

(2014). I dessa finns vidare specificerat vad som menas med hälsosamma födoämnen,

och i publikationen ”Rekommendation för skolbespisningen” (2008) framkommer det

att en fullvärdig skolmåltid ska bestå av varmrätt, grönsaker, dryck, bröd och bredbart

pålägg och innehålla mellan 550-650 kalorier för elever i årskurs 1-6. Hälsosamma

födoämnen anses bland annat vara grönsaker, frukt, bär, fiberrikt bröd, magert kött,

spannmål såsom ris, potatis och pasta, fisk och mjölk som är fettfri eller har låg fetthalt.

I rekommendationerna framkommer det även att eleverna ska få äta i lugn och ro, att

miljön ska vara bullerfri och inte stressande. I denna uppsats kommer kost och

matvanor definieras som de födoämnen som en individ intar.

Social kognitiv teori
Bandura (1986, 18) är grundaren till social kognitiv teori. Den innebär att en individs

ageranden är beroende av individens uppfattning om sig själv individens beteende och

kognitiva förmågor samt omgivningen som denna befinner sig i. Bandura (1986, 47-48)

menar att inlärning sker genom att en individ observerar en annan individ, så kallat

modellärande. Genom att se hur andra individer beter sig och uppträder formar individer

egna modeller för hur de ska uppträda i framtiden. Inlärning kan även ske genom att en
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person är direkt delaktig i en händelse (Bandura, 1977, 16).

I förhållande till hälsa så menar Bandura (2004) att den sociala kognitiva teorin

kan beskriva hur kunskap översätts till praktik. Det behövs kunskap om vilka risker och

fördelar det finns med hälsometoder, hur en individ själv upplever dennes förmåga till

att ha kontroll över sin hälsa och förväntningar av vad de hälsosamma vanorna leder till,

både gällande fördelar och nackdelar. För att en individ ska åta sig hälsosamma vanor

krävs det även att de har ett mål med dessa och en plan för hur de ska nå målet.

Ytterligare faktorer som påverkar en individs möjligheter till hälsosamma vanor är om

de får handledning från en annan individ och om det finns hinder i miljön eller

strukturer för att nå målen.

Den upplevda förmågan, en persons självtillit, spelar stor roll för hur en individ

lyckas med att få hälsosamma vanor, menar Bandura (2004). Självtillit kan ha en direkt

påverkan på hälsobeteenden men det kan även påverka en individs förmåga att ta till sig

av de andra faktorerna som beskrivs ovan, såsom kunskap. Om en person har en låg

självtillit är det troligare att denna ger upp tidigare med sina hälsomål, eftersom de tror

att det inte finns någon mening med det. Elevernas självtillit spelar även roll för hur de

lyckas med att ta till sig förmedlade hälsosamma vanor, och utifrån målet med det

hälsofrämjande arbetet som WHO (1948) beskriver så är det viktigt att eleverna tror på

sin egen kapacitet att förbättra sin hälsa. Påpekas bör dock att eleverna, barnen, inte

själva bör ta ansvar för om de har hälsosamma eller mindre hälsosamma vanor

oberoende vilken grad självtillit som de har. Barn kan inte ges samma ansvar som en

vuxen person för sin egen hälsa utan detta ansvar ligger på föräldrar eller andra viktiga

vuxna i barnens närhet.

Social kognitiv teori är användbar för att förstå elever i grundskolans fysiska

aktivitet och elevers livsmedelskunskap. Teorin är användbar för att förklara utfallet av

hur interventionsprogram fungerar och vad dessa bör fokusera på – elevernas självtillit,

stöd från andra, mål och förväntningar, kunskap samt beteenden (Ramirez, Hodges

Kulinna & Cothrans 2012; Hall, Chai & Albrechts, 2016). I en studie gjord i Libanon

kunde en skolintervention baserad på social kognitiv teori vara en förklaring till att

elever mellan nio till elva år åt mindre chips och sötade drycker samt hade en högre
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självtillit, däremot sågs ingen förändring på elevernas fysiska aktivitet (Habib-Mourad,

Ghandour, Moore, Nabhani-Zeidan, Adetayo, Hwalla & Summerbell, 2014).

Problemformulering
Skolpersonal ansvarar på olika sätt för det hälsofrämjande arbetet på skolan (lagen om

grundläggande utbildning 1998/628; WHO, 1998; Nilsson, 2014) och de agerar även

som rollmodeller och förebilder på olika sätt (Webb & Quennerstedt, 2010; Perssons et

al., 2013; Reuterswärd & Lagerström ,2010; Tossavainen et al. ,2004; Magnusson,

Kjellgren & Winkvist, 2012; Moyers, Bugle & Jackson, 2005). Utifrån den sociala

kognitiva teorin (Bandura, 1986) kan elevernas uppfattning och ageranden inom

området för hälsa påverkas av hur skolpersonalen uppträder. Skolpersonalen har en

viktig roll för elevernas bild av hälsa och deras hälsosamma vanor. Skolpersonalen kan

vara en modell för hälsosamma vanor och de kan även arbeta för att stärka elevernas

självtillit. Genom att undersöka hur skolpersonalen från de lägre grundskolorna på

Åland själva upplever att de har möjlighet att vara förebilder för eleverna utifrån ett

hälsoperspektiv kan detta leda till nya insatser och nya vägar till att arbeta med det

hälsofrämjande arbetet på skolorna.

Syfte
Syftet var att undersöka skolhälsovårdares, lärares och idrottslärares upplevelse av att

vara en vuxen förebild gentemot elever i årskurs ett till sex i åländska skolor ur ett

hälsoperspektiv, främst i förhållande till elevernas matvanor och fysiska aktivitetsnivå.

Metod
En induktiv, kvalitativ metod användes för att besvara studiens syfte. Alvehus (2013,

20-23) beskriver att en kvalitativ metod kännetecknas av att undersöka individers

upplevelser och hur individer beskriver sin världsbild. Kvale och Brinkmann (2009, 17)

beskriver att en forskare med hjälp av samtal i form av intervjuer kan få ta del av denna

världsbild och individens erfarenheter. Då syftet med denna studie var att undersöka

skolpersonalens erfarenheter sågs den kvalitativa metoden som lämplig för att besvara
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syftet, då skolpersonalens egna erfarenheter kunde komma fram. Studien hade sin grund

i intervjuerna. Genom att använda intervjuer kunde det specifika från varje deltagare

studeras. Studien är induktiv vilket innebär att den går från att observera och studera det

som ska undersökas till att sedan beskriva detta i slutsatser eller teoretiska begrepp

(Henricson 2012, 37).

Urval
För studien gjordes ett målmedvetet urval av deltagare eftersom studien genomfördes

med tre specifika skolpersonalsgrupper. Ett målmedvetet urval kan göras utifrån var

forskningen görs, vilka deltagare som ska delta i forskningen samt utifrån syftet med

forskningen (Creswell 2014, 189). Urvalsgruppen i studien bestod av skolhälsovårdare,

idrottslärare och andra lärare som arbetade med elever som gick i årskurs ett till sex i

kommunala grundskolor på Åland. Deltagarna i studien skulle ha formell och/eller icke-

formell utbildning och alla skulle ha arbetat på Åland i minst ett år. Genom att intervjua

skolpersonal från flera personalgrupper kunde en bredare bild av skolpersonalens

erfarenheter av att vara vuxen förebild för eleverna inhämtas. Valet av dessa tre

personalgrupper baserade sig på att de hade olika utbildning och olika arbetsuppgifter

samt att de hade en direktkontakt med eleverna utifrån respektive arbetsområde.

Enligt Ålands landskapsregerings hemsida finns det 14 kommunala skolor som

vänder sig till elever från årskurs ett till sex på fasta Åland (skärgårdskommuner

exkluderade) (Ålands landskapsregering, 2014). Två av dessa 14 skolor exkluderades

från studien på grund av att författaren i sin yrkesroll kom i kontakt med skolpersonalen

i ärenden som rör eleverna personligen. Skolorna delades upp i tre kategorier utifrån

antal elevantal på skolorna, då antal elever visar på skolans storlek vilket i sin tur

påverkar personaltätheten. Till större skolor räknades fyra av de 14 skolorna med ett

elevantal över 180 elever, till mittenskolor räknades tre skolor med ett elevantal från

100-130 elever och till de mindre skolorna räknades fem stycken skolor vilka hade ett

elevantal under 80 elever.

För att begränsa det ursprungliga urvalet kontaktades inledningsvis tre skolors

rektorer/verksamhetsledare per e-post med en förfrågan om att deltaga i studien; en
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större, en mindre och en mellanskola med tanke att deltagare då skulle finnas

representerade från skolor i varierande storlek. En av dessa tre skolor besvarade

förfrågan. Påminnelser skickades till de andra två skolorna två veckor efter den första

förfrågan och då svar uteblev kontaktades ytterligare skolor. Förfrågningar gjordes till

totalt 10 av de 12 skolorna. Till det e-postmeddelande som skickades till rektorerna och

verksamhetsledarna bifogades ett informationsbrev till rektorerna/verksamhetsledarna

samt till deltagarna (bilaga 1 och bilaga 2). Rektorerna som godkände deltagande i

studien ombads vidarebefordra informationsbrevet till tilltänkt deltagare i studien

alternativt ge författaren kontaktuppgifter till tilltänkt deltagare. I slutet på våren togs

kontakten direkt per telefon med verksamhetsledaren eller rektorn på aktuell skola för

att påskynda att förfrågan skulle nå de tilltänkta deltagarna. Även presumtiva deltagare

kontaktades direkt per telefon i stället för per e-post i vissa fall.

I studien deltog sju deltagare från två mindre och två mellanstora skolor, varav tre

lärare, två idrottslärare och två skolhälsovårdare. Arbetserfarenheten varierade från

cirka två år upp till cirka 15 år inom skolväsendet. De tre lärarna som deltog i studien

hade behörig utbildning som lärare, dock var ena ej utbildad klasslärare. En av

idrottslärarna hade behörig utbildning, medan den andra inte hade behörig utbildning i

Finland. Skolhälsovårdarna hade behörig utbildning.

Insamling av material
Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer under våren 2015. Intervjuer

bedömdes som ett lämpligt tillvägagångssätt för att få material att besvara studiens syfte

utifrån, då intervjuer kan fånga varje enskild individs erfarenheter. Creswell (2014, 190)

beskriver att fördelar med intervjuer bland annat är att deltagarna kan berätta även om

tidigare händelser och att forskaren till viss del kan påverka vilka frågor som ställs,

vilket bedömdes som bra i förhållande till att olika yrkesgrupper intervjuades. Nackdel

kan vara att det är en tillgjord situation, vilket kan göra att deltagaren inte reagerar

såsom denna gör annars på grund av exempelvis nervositet.  Innan intervjun påbörjades

informerades deltagarna om syftet med studien, att det var frivilligt för dem att delta i

studien och att de när som kunde avbryta intervjun om de önskade. Deltagarna
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informerades om genom vilket universitet som studien genomförs och tänkt tidsplan för

studien. Ett skriftligt samtycke insamlades inte av deltagarna, då Creswell (2014, 97)

menar att forskaren inte bör kräva ett informerat samtycke av deltagare eftersom

deltagandet ska ses som frivilligt.

Under intervjun användes en intervjuguide med öppna frågor (bilaga 3). Frågor

som ställdes var exempelvis; hur ser du dig själv som en förebild för eleverna? Hur

agerar du som förebild för eleverna gällande matvanor och fysisk aktivitet?

Provintervjuer genomfördes med två personer i författarens nätverk för att testa om

frågorna var adekvata och för att författaren skulle få öva på en intervjusituation. Med

provintervjuerna kunde även tidsramen för intervjun testas, vilket Henricson (2012,

169) menar är en ytterligare vinning av att genomföra provintervjuer. Efter

provintervjuerna samt den första intervjun med en deltagare gjordes ytterligare

korrigeringar i intervjuguiden. Intervjuerna pågick mellan 31 minuter till 75 minuter.

Intervjuerna spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram i författarens mobiltelefon

och transkriberades ordagrant innan de skrevs ut för genomläsning.

Analys
De kvalitativa intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ

innehållsanalys är en metod som kan användas för att analysera både skriver och verbalt

material enligt Elo och Kyngäs (2008), vilket gör att metoden var användbar för studien.

I en induktiv innehållsanalys går forskaren från det specifika i varje intervju till det

generella  vilket är metoden som används för denna studie. Analysen utgick ifrån

studiens syfte då alla intervjuerna lästes igenom flera gånger. I denna studie

analyserades det manifesta i materialet, vilket innebär att det inte görs försök att tyda

tystnader, skratt och annat som kan vara dolt i materialet (Graneheim & Lundman,

2003). Graneheim och Lundman (2003) samt Elo och Kyngäs (1998) beskriver att vid

en induktiv innehållsanalys inleds sedan analysen genom att forskaren organiserar det

skriva materialet. I det transkriberade materialet gjordes markeringar för att markera vad

som kunde ses som meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna var

meningar ur intervjumaterialet och i enlighet med Graneheim och Lundmans (2003)

modell var det ord och meningar som hade samma eller liknande betydelse i förhållande
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till studiens syfte. Därefter genomlästes de meningsbärande enheterna återigen och

kodningar gjordes. Kodorden som bildades var beskrivningar av de meningsbärande

enheterna, en etikett såsom Graneheim och Lundmans (2003) benämner det. Utifrån de

koder som kom fram i materialet bildades underkategorier som sedan sammanfogades

till kategorier.  De fyra kategorierna skapade en huvudkategori (bilaga 4).  

Etiska överväganden
Deltagarna i studien fick både skriftlig och muntlig information om studien innan

intervjun inleddes. De informerades om att de kan avbryta intervjun om de önskar samt

att de kan välja att avstå att svara på frågor om de vill. Deltagarna i studien fick

information om att studien är en magisteruppsats vid Mittuniversitetet och att studiens

resultat publiceras i en databas för vetenskapliga arbeten. Detta skedde i enlighet med

det finska forskningsetiska delegationens (2009) etiska principer för humanistisk,

samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av

etikprövning som menar att informationen ska innefatta information om syfte, metod

och vem som står bakom studien samt att deltagaren deltar frivilligt och kan avbryta när

som denna önskar. I och med detta uppfylldes även samtyckeskravet från deltagarna.

Enligt samma etiska principer (forskningsetiska delegationen, 2009) ska

deltagarna i studien skyddas från skadliga effekter om denna väljer att delta i studien

samt att de ska få information om vilka övriga effekter studien kan komma att ha. Då

Åland är ett litet samhälle fanns det en risk för att någon av deltagarna känner varandra.

Då frågeställningarna i studien inte är av privat karaktär är det dock inte troligt att

deltagarna skulle skadas om det kom fram att de har deltagit i studien. Deltagarnas

identiteter skyddas genom att uppgifter såsom arbetsplats, ålder och kön inte redovisas i

studiens resultat. Begreppet ”hen” används för alla deltagare i studien, då kön inte är en

faktor som studerades i denna uppsats. Varken yrkesgrupp eller skola redovisas under

de citat som finns i studiens resultatdel. Hermerén (2011, 68-69) menar att det är viktigt

att en deltagares integritet skyddas i studien och att konfidentialiteten upprätthålls – att

obehöriga inte får ta del av det insamlade materialet. Det insamlade materialet

förvarades hos författaren under studiens gång och obehöriga hade ej möjlighet att ta del

av materialet.  
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Creswell (2014, 188) menar att i en kvalitativ studie bör hänsyn tas till vilken roll

forskaren spelar för studiens resultat i förhållande till vilka tidigare kunskaper

författaren har inom området samt hur relationen är mellan författaren och deltagarna i

studien. Författaren genomförde en intervju med en deltagare som denna har en privat

bekantskap med utöver studien. Författaren hade inte kännedom om att personen

arbetade på kontaktad skola innan studiens påbörjan. Frågorna som ställdes under

intervjun var av sådan karaktär att deltagaren inte bör ha känt sig påverkad av

författaren. Bedömning gjordes att detta inte påverkade studiens resultat. I övrigt hade

författaren ej specifika kunskaper om området innan studien inleddes vilket borde

utesluta att personliga åsikter påverkade studien.

Enligt forskningsetiska delegationens hemsida (www.tenk.fi/sv/etikprövning-

inom-humanvetenskaperna/etikprövning) måste en etikprövning göras vid forskning

som påverkar individer fysiskt, forskning som avviker från det informerade samtycket

och forskning som utsätter individer för stora påfrestningar etikprövas. Utifrån dessa

riktlinjer gjordes en bedömning där det konstaterades att studien inte måste etikprövas.

En etisk bedömning har gjorts utifrån de PM som finns publicerade på Mittuniversitetes

hemsida (www.miun.se) gällande etikprövningar. Etikprövningen visade att studien

uppfyllde de krav som fanns för forskningen.

Resultat
Analysen av studiens intervjuer resulterade i en huvudkategori; att vilja förbättra

elevernas hälsa. I (figur 1) redovisas huvudkategorin, de fyra kategorierna och de nio

underkategorier som framkom i analysen av intervjuerna.
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Huvudkategori Kategori Underkategori

Att vilja 

förbättra 

elevernas hälsa 

Känsla av 
ansvar 

Hälsofrämjande - en självklar arbetsuppgift 

Personligt ansvar samt tankar om yrkesrollen och
den egna rollen som förebild 

Kommunicera 
hälsa med 
eleverna 
 

Diskutera idrott och matvanor 

Ge information om hälsa 

Vägleda till hälsosamma val 

Agera hälsosamt
med eleverna 

Fysisk aktivitet tillsammans med eleverna

Göra hälsosamma val inför eleverna 

Arbeta som i en
hälsofrämjande
skola 

Skapa förutsättningar för en god hälsa 

Arbeta tillsammans

Figur 1: översikt av huvudkategori, kategorier och underkategorier 

Att vilja förbättra elevernas hälsa
Övergripande visade analysen att skolpersonalen hade en stark vilja till att försöka 

förbättra elevernas hälsa och att de arbetar för detta på flera olika sätt. Skolpersonalen 

beskrev att de har ett ansvar för elevhälsan och att de arbetar aktivt för att få till 

hälsosamma vanor hos eleverna. Analysen visade även att skolpersonalen försöker 

samarbeta inom skolan och gentemot föräldrar för att förbättra elevernas hälsa.

Känsla av ansvar

Analysen av skolpersonalens erfarenheter av att vara en vuxen förebild gentemot

eleverna visade att all skolpersonal känner ett ansvar för att vara en förebild för eleverna

vad gäller att förmedla goda matvanor och en god fysisk aktivitetsnivå.

Hälsofrämjande – en självklar arbetsuppgift

Skolpersonalen upplevde att det i deras arbetsuppgifter ingår att vara en förebild för

eleverna gällande matvanor och fysisk aktivitet och att de har ett ansvar för att eleverna

får en bra grundkunskap inom områdena. Det är inte självklart att det finns några

styrdokument för arbetsuppgifterna, vilket en lärare menar skulle förbättra deras
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möjligheter att utföra arbetsuppgifterna. Skolhälsovårdarna var de enda ur

personalgruppen som har en metodbok att utgå ifrån i det hälsofrämjande arbetet.

Skolhälsovårdarna beskrev att de i sitt arbete utgår från de nordiska

kostrekommendationerna, vilket tyder på att de olika yrkesgrupperna kan ha olika

förutsättningar för att arbeta likvärdigt. Ansvaret för att vara en förebild ses som

självklart bland skolpersonalen. Idrottslärarna och skolhälsovårdarna betonar tydligast

detta då de upplever att det ingår i deras arbetsuppgifter.

Flera ur skolpersonalen upplevde att tidsbrist påverkar deras möjligheter till att

förmedla hälsosamma vanor till eleverna och att det hälsofrämjande arbetet med

elevernas fysiska aktivitet är det som först bortprioriteras. ”Jag hinner inte.. men ibland

är jag, jag var igår med och gick den här rundan”, uppgav en skolhälsovårdare gällande

en obligatorisk gå-runda som eleverna hade under dagen. Även arbetet med elevernas

matvanor bortprioriteras i förhållande till den övriga skolverksamheten.

Personligt ansvar samt tankar om yrkesrollen och den egna rollen som förebild

Analysen visade att flera av deltagarna i studien reflekterar över sin yrkesroll och hur de

ska förhålla sig till eleverna på skolan utifrån denna; ”Sen är man ju en person i skolan

och en person hemma, det är ju min yrkesroll hur jag väljer att vara på där på jobbet.

Men sen hur jag väljer att vara hemma... Visst, jag är fysiskt aktiv och äter sunt, men

det är klart att jag fuskar, jag är ju bara människa. Jag lever som jag lär, säger jag att jag

äter godis på fredagar så gör jag ju det.”

Utöver det ansvar som skolpersonalen upplevde att de har utifrån sin yrkesroll

upplever de även ett personligt ansvar för hur de agerar och framställer sig själva när de

träffar eleverna. De reflekterade över sin roll utifrån vilka arbetsuppgifter som de har,

såsom att en idrottslärare menar att det finns förväntningar på att hen ska vara en

förebild eftersom hen är idrottslärare.” Så det är min uppgift som idrottslärare, att de ska

hitta något som de gillar. De förväntar sig att jag ska vara det när jag är idrottslärare tror

jag.”

Skolpersonalen upplevde att de har ett ansvar för att eleverna ska känna att

skolpersonalen bryr sig om dem och vill ha roligt tillsammans med dem. Genom detta

19



menade skolpersonalen att eleverna får en större tilltro både till skolpersonalen men

även till sig själva, att de känner sig omtyckta. Deltagarna anpassade sig även för att

agera som bra förebilder inom området för matvanor och fysisk aktivitet både innanför

och utanför skolans ramar. Detta framkom bland annat genom att en ur skolpersonalen

beskrev att hen dricker mjölk i skolan, eftersom det ingår i kostrekommendationerna till

eleverna, och genom att flera ur skolpersonalen uttryckte att de förhåller sig restriktivt

till alkohol på fritiden; ”Jag skulle nog inte drömma om att ta en öl, det skulle inte

finnas i min värld att det skulle finnas den risken att en elev skulle gå förbi och se mig

dricka öl”. Att hålla sig i en god fysisk form och att vara fysiskt aktiv på fritiden var ett

ansvar som skolpersonalen upplever att de har utifrån sin roll som vuxen förebild; ”..och

min energi och såhär, än att jag skulle sitta där trött och jäst och säga att du borde röra

på dig lite mera”.

Kommunicera hälsa med eleverna

Denna kategori visade att kommunikation mellan skolpersonalen och eleverna på skolan

är ett av de viktigaste tillvägagångssätten för att kunna arbeta med hälsa, matvanor och

fysisk aktivitet.

Diskutera fysisk aktivitet och matvanor

Skolpersonalen åt lunch tillsammans med eleverna och matsalen är en viktig miljö för

att skapa utrymme för kommunikation gällande matvanor. Deltagarna hade olika

förhållningssätt till hur de diskuterar matvanor och fysisk aktivitet med eleverna. Rollen

som förebild beskrevs ibland som självklar och att det inte är nödvändigt att tänka till

varje gång en diskussion förs med eleverna; ”jag brinner ju för det och jag tror att man

ganska omedvetet också är en förebild utan att man tänker på det... att nu ska jag säga

det här och berätta det här”. Ibland beskrevs det motsatta av skolpersonalen; ”Jag tycker

väldigt mycket om att prata om mat... jag försöker tänka efter vad jag säger när jag sitter

med dom i maten, det var någon elev som sa här i förra veckan att ”åh avokado det är så

fett” eller något sånt där, det är bara som fett. Men då sa jag, att det är ju bra fetter”.

Den fysiska aktiviteten diskuterades i mindre grad än matvanorna med eleverna, vilket

beskrevs bero på att det spontant inte uppstår liknande diskussioner kring den fysiska
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aktiviteten. Att fråga eleverna om deras fritid och aktiviteter samt att berätta om egna

fritidsintressen ses som möjliga vägar till få igång en diskussion med eleverna. Genom

att diskutera den fysiska aktiviteten kunde ett budskap föras fram till eleverna om hur

viktigt skolpersonalen anser att den fysiska aktiviteten är, men skolpersonalen var även

medveten om att eleverna inte bör skuldbeläggas om de inte idrottar: ”..ibland kanske

man är lite sådär, har ni inte varit ute i helgen då? De spelar ju mycket datorspel, gör de

ju... Va, har ni bara suttit inne och spelat i helgen? Ni borde vara ute i solen! Lite sådär

tjatig också kanske men... man vill ju inte döma någon heller liksom”.

Ge information om hälsa

Att ge eleverna information om hälsa var enligt skolpersonalen ett sätt att vara förebild

för eleverna.  Kunskap om näringsinnehåll sågs som central i informationen om mat och

om denna kunskap inte fanns hänvisar skolpersonalen till sunt förnuft eller till att de

troligen hade mer kunskap än eleverna inom området, vilket innebar att de kan vara en

förebild för eleverna genom att ge dem information om maten. ”Jag säger inte såhär; ät

det här för att det är nyttigt. Punkt. Utan jag måste ju säga varför, varför det är nyttigt.

Du bör äta morötter för att det innehåller...”. 

Analysen visade också att det finns begränsningar i skolpersonalens möjligheter

till att vara förebilder för eleverna genom att använda sig av information. Begränsningar

beskrevs utifrån att skolpersonalens information står tillbaka för den information som

eleverna får från deras föräldrar. Ämnet övervikt upplevdes vara svårt att informera

eleverna om på ett bra sätt vilket ses som en ytterligare begränsning. ”Vi måste få bort...

det är lite som psykisk ohälsa, homosexualitet, man prata inte om det förr. Och vikten är

nu ännu en sådan grej som vi nu inte riktigt pratar om, och vi måste prata om det”.

Skolpersonalen upplevde även att de saknar informationsunderlag, såsom

bildundervisning, och de upplever sig även sakna kunskap om det de ville ge

information om. Kunskapsluckor upplevdes blanda annat inom kroppens fysiska

förmåga såsom information om celler och dess uppbyggnad. Skolpersonalen upplevde

ibland svårigheter med att förmedla informationen, vilket kunde leda till att eleverna tog

illa vid sig; ”för är det någonting vi blir kritiserade för så är det nästan att vi har pratat

på ett sådant sätt... om barn, om elevens vikt... så att eleven har tagit illa upp eller
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föräldrarna har tagit illa upp. Det är det svåraste med mitt jobb, att prata om vikten”.

Vägleda till hälsosamma val

Utöver att diskutera och informera eleverna om hälsosamma vanor inom områdena mat

och fysisk aktivitet visade analysen även att skolpersonalen försöker vägleda eleverna

till mer hälsosamma val. Detta gjorde skolpersonalen genom att påminna eleverna om

att smaka på all mat som fanns, genom att uppmuntra eleverna till att äta något på

skollunchen och genom att prata positivt om den nyttiga mat som fanns att tillgå. Sallad

och ”grönt” var något som återkommande beskrevs med positiva ord från

skolpersonalen. Vägledning kunde även ske inom området för den fysiska aktiviteten,

genom rastlekar eller olika aktivitetsrundor som skolpersonalen introducerade till

eleverna.

Att vägleda eleverna till hälsosamma val handlade om upprepning och att ha

tålamod, något som kan vara påfrestande för skolpersonalen. Svårigheter som beskrevs

var att vissa elever knappt åt någonting, vilket leder till en frustration att varje dag tjata

på eleven om att den måsta äta; ”det har varit jättesvårt det här faktiskt, men man har

sett att det släpper nog också lite... att det går framåt för de flesta ändå som tur var”.

Agera hälsosamt med eleverna

Kategorin visade att skolpersonalen agerar på olika sätt tillsammans och inför eleverna

för att förmedla en hälsosam livsstil.

Fysisk aktivitet tillsammans med eleverna

Skolpersonalen upplever att det är viktigt att de är med på elevernas olika aktiviteter

både i undervisningen och på raster. Det fanns inte några direktiv om att skolpersonalen

själva måste vara fysiskt aktiva på rasterna men bland lärarna och idrottslärarna ses det

nästan som självklart. Skolhälsovårdarna hade en mer tillbakadragen roll inom den

fysiska aktiviteten, vilket förklaras med att de inte deltar i raster och olika evenemang

på liknande sätt som resterande skolpersonal.

Skolpersonalen förmedlar hälsosamma matvanor och en aktiv vardag till eleverna
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genom att själva agera därefter. Skolpersonalen upplevde att om de är med och engagera

sig ute på rasterna, kan eleverna fortsätta leka samma lek flera raster på rad efter det. En

lärare som har idrottslektioner med vissa grupper upplevde även att eleverna bland

annat påverkas av att hen till idrottslektionerna också är ombytt; ”På idrottslektionen att

jag är med dom och inte bara står och tittar på liksom på lektionen utan jag är med och

leker och rör mig själv, är ombytt.. ser till att jag är.. interagerar med dom”.

Det fanns även begränsningar i hur skolpersonalen agerar tillsammans med

eleverna, vilket påverkar deras möjligheter till att vara en vuxen förebild.

Skolpersonalen beskrev att de gärna visar övningar och liknade för eleverna, men att de

ibland inte hade möjlighet att visa allting på grund av sina egna fysiska förutsättningar

till följd av ålder; ”..jag kan inte visa allting för det går ju på tok, då bryter man sönder

sig eller något.”

Skolpersonalen berättade att de upplever att eleverna tar efter dem när de visar

något, om de kan visa att de kan så var chansen större att eleven vågar prova på

aktiviteten i fråga. Om personalen visade att de vågar prova göra saker trots att det alltid

inte går som planerat så vågar även eleverna prova på de olika visade aktiviteterna.

Göra hälsosamma val inför eleverna

Analysen visade att skolpersonal upplever att de agerar som förebilder gentemot

eleverna genom att äta det som erbjuds i skolmatsalen, att de genom handling visar att

de tar av den mesta maten och smakar. Flera ur skolpersonalen betonade att de tar av

”det gröna” och de anser även att detta är nyttig mat som de önskar att eleverna skulle

äta mera av. Det förekom dock variationer i hur skolpersonalen förhöll sig till

kostrekommendationerna; ”jag tycker ju om smör. Alla reagerar ju på att jag har lika

mycket smör som bröd. Men jag tror ju att smör och fett är bra, om man håller sig till

rena varor, så kanske det är lika bra.”

Skolpersonalen upplevde att de agerar som förebilder genom att inte ta av den

maten som de upplever som onödig, såsom socker till pannkakorna, även fast det fanns

erbjudet på skolan. Samtidigt som skolpersonalen flertalet gånger beskrev att de tar av

all mat som serveras framkommer det även att personalen gör val utifrån vilken mat de
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anser var nyttigt i försök att förmedla det till eleverna.

Arbeta som i en hälsofrämjande skola  

Resultatet tyder på att faktorer på skolan och den fysiska miljön spelade roll för hur

skolpersonalen upplevde att de kunde vara förebilder för eleverna. Maten som både

tillagades och serverades på skolan gav goda förutsättningar för skolpersonalens

hälsofrämjande arbete. Analysen visade även att skolpersonalen arbetade för att få

förbättringar på skolan och att de samarbetade för att få en hälsosammare skola.

Skolans förutsättningar för att skapa en god hälsa  

En aspekt som skolpersonalen upplevde påverkar deras möjligheter till att vara en vuxen

förebild var den egna skolans förutsättningar. Det framkom att det finns skillnader i de

olika skolornas förhållningssätt till mat och fysisk aktivitet utifrån skolan och dess

miljö; ”lilla, lilla Åland, så skiljer det faktiskt så att man inte skulle tro att det är sant.”

Skillnader sågs bland annat i antal timmar för idrott på skolan, huruvida skolan hade

rastaktiviteter och hur skolpersonalen förhöll sig till elever som inte ville äta den mat

som serverades på skolan.

Det fanns både positiva och negativa aspekter av att arbeta på en skola på Åland.

Negativa aspekter var att det kunde vara förvirrande både för skolpersonal och föräldrar

att den information som används kommer från Finland och på finska, vilket leder till att

information från Sverige används – trots att detta inte alltid överensstämmer med vad

som rekommenderas i Finland. Problem som upplevdes kunna uppstå var att

informationen som eleverna får från skolpersonalen gick emot vad eleven får för

information hemifrån, vilket gör det svårt för skolpersonalen att få med sig eleverna till

hälsosamma vanor. Positivt kunde vara den så kallade litenheten i skolorna då detta

ansågs kunna förbättra möjligheter att arbeta hälsofrämjande gentemot eleverna i

förhållande till större skolor, exempelvis genom att ha större möjligheter att visa upp

alternativa sporter och vara med fysiskt på lektionerna.

Begränsningar upplevdes även finnas på skolan, skolgården och dess utformning.

Skolgården ansågs påverka möjligheter till att vara en förebild, då en bättre skolgård
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skulle möjliggöra för skolpersonalen att vara med eleverna ute på denna; ”sen så tycker

jag att vi har en väldigt trist skolgård, där skulle jag då vilja... ja som vuxen person tror

jag att de skulle röra sig lite mera om det fanns mera” (mera saker, författarens

anmärkning). 

Deltagarna i studien kommer från fyra olika skolor med egna skolkök.

Skolpersonalen beskrev genomgående att de upplever att maten som serveras är bra och

genomtänkt: ”... vi har jättefin mat i vår skola. Och det är upplagt så att när man

kommer till matsalen så kommer det ett jättefint salladsbord där det är olika såhär byttor

då med olika grönsaker. Så det är inte en sallad där allting är hopblandat utan de får

plocka.” Analysen visade tydligt att tillgången till bra mat upplevs som en viktig faktor

för skolpersonalens möjligheter till att vara goda förebilder. Variationer framkom

mellan skolorna, där personal från en skola beskrev att maten inte kunde bli bättre vilket

gjorde hens möjligheter till att arbeta med maten i det hälsofrämjande arbetet enkelt.

Det framkom även att annan skolpersonal diskuterar med skolköket i försök att få till

förbättringar gällande den mat som serveras, exempelvis tyckte viss personal att det

serverades för mycket socker till mellanmålen. 

Arbeta tillsammans

Skolpersonalen arbetar på liknande sätt som på en hälsofrämjande skola, då de alla

upplever ett ansvar för att arbeta för hälsa. Detta kunde ses genom att ansvaret för

elevernas hälsa beskrevs utifrån de olika rollerna som skolpersonal hade och utifrån

skolans funktion såsom utbildningsansvarig. Diskussioner mellan yrkesgrupperna på

skolan beskrivs som viktigt, såsom att det är möjligt att förmedla till kökspersonalen om

något mat inte upplevs som nyttig. Analysen visade att genom diskussion mellan de

olika yrkesgrupperna kunde en gemensam grund för vad som anses som nyttig mat

lättare komma till stånd. En faktor som beskrevs som viktigt var att arbeta med elevens

hem och få föräldrarna engagerade i frågorna kring matvanor och fysisk aktivitet för att

kunna arbeta hälsofrämjande. Skolpersonalen upplevde att det är svårt att få elevernas

föräldrar engagerade i de hälsofrämjande frågorna vilket i sin tur gör det svårt att nå de

resultat som önskas inom detta område; ”.. jag kan inte påverka barnet ensamt utan det

är hela familjer, och där brister det jättemycket”.
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Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att undersöka skolpersonalens erfarenheter av att vara en vuxen

förebild gentemot eleverna ur ett hälsoperspektiv, främst gällande matvanor och fysisk

aktivitet. Resultat visade att skolpersonalen hade en vilja att arbeta hälsofrämjande med

eleverna och att de kände ett ansvar för det. WHO (1948) definierar hälsa som något

mer än frånvaro av sjukdom och en god hälsa kan ses genom ett gott fysiskt, psykiskt

och socialt välbefinnande. I studien framkom det att skolpersonalen upplever att de

genom att arbeta för att skapa goda matvanor och en god fysisk aktivitet hos eleverna

skapar förutsättningar för en god hälsa och ett gott välbefinnande hos eleverna i likhet

med WHO:s (1948) definition. Genom att agera som förebilder inom området för hälsa

kunde skolpersonalen arbeta förebyggande innan eventuella hälsoproblem hade uppstått

hos eleverna. Skolpersonalen arbetar hälsofrämjande i likhet med WHO:s (1986)

definition av hälsofrämjande arbete, då de arbetar med att stärka elevernas självtillit och

för att skapa hälsosamma miljöer i skolan.

Enligt resultatet förmedlade skolpersonalen hälsosamma vanor till eleverna både på

lektionstid och mellan lektionerna, liksom i matsituationen. Skolpersonalen påtalade

betydelsen av att stärka elevernas självkänsla genom att bry sig om dem vilket kan

jämföras med Nilssons (2014) beskrivning av ”hälsa som inte syns”. Att skolpersonalen

betonade att det är viktigt att bry sig om eleverna och att ha roligt med dem kan tyda på

att skolpersonalen vill stärka eleverna självkänsla och deras förmåga, det som Bandura

(2004) benämner som självtillit. I likhet med Cargo et al. (2006) kan det visa på en vilja

att arbeta med elevers hälsa även utanför undervisningsformerna. I linje med både

Banduras (2004) sociala kognitiva teori och det i hälsobegreppet (WHO, 1986) som

syftar till att stärka en individs tilltro till sin kapacitet och sin förmåga att ta sig an

hälsosamma vanor, kan skolpersonalen agera förebilder utifrån hur de är som personer. I

resultatet av studien framkommer det att skolpersonalen bryr sig om sina elever och att

de vill samtala med eleverna kring hälsa och hälsosamma vanor, vilket skulle kunna

jämföras med det som Perssons et al. (2013) beskriver som ett utbildande och

sällskapligt förhållningssätt.
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Skolpersonalen förmedlade hälsosamma vanor genom kommunikation och genom

hur de själva agerade. Bandura (2004) menar att information är en förutsättning för att

en individ ska kunna ta ställning till om denna vill ändra sina vanor till mer

hälsosamma, vilket gör att skolpersonalen genom att ge information kan väcka ett

intresse hos eleverna för hälsa. En ytterligare förutsättning för att förbättra hälsans hos

en individ, enligt Bandura (2004), är att individen kan ta ställning till både positiva och

negativa konsekvenser av de nya vanorna. Påtalas bör att det finns brister i teorin och

dess tillämpning på hälsa hos barn. Att skolpersonalen kan väcka ett intresse hos barnen

för hälsosamma vanor kan ses som positivt på flera sätt men det kan dock inte vara

eleverna ansvar att ta ställning till konsekvenser av sitt handlande då de är barn. Genom

att prata med eleverna om vad som är bra för deras kroppar och genom att diskutera

levnadsvanor ur ett längre perspektiv kunde även skolpersonalen få eleverna att tänka på

dessa konsekvenser, vilket kan leda till att eleverna ges resurser att göra hälsosamma

val. Hälsosamma vanor är dock inte helt enkelt att förmedla och det är viktigt att

skolpersonalen och samhället inte skuldbelägger de barn som lider av fetma och

övervikt. Det kan finnas en vinst i att eleverna får se vuxna personer på skolan i olika

storlekar och former för att de ska kunna hitta en positiv förebild som de kan ta efter i

både området för hälsa men även inom andra områden. Webb och Quennerstedts (2010)

menade att idrottslärarna i deras studie inte ville förmedla ohälsosamma kroppar som

var sjuka eller äldre, men det går att fråga sig om det är ohälsosamt att vara exempelvis

fysiskt sjuk eller gammal. Att få en försämrad fysisk förmåga och bli äldre kan även ses

som en del av livet, vilket är viktigt att förmedla till eleverna på skolorna. I resultaten

framkom det även att inte bara övervikt och fetma ses som ett problem utan att det även

förekommer att elever knappt äter något alls. Det kan finnas en risk att ett för stort fokus

på en idealbild för vikt och kroppsform leder till att eleverna i stället blir underviktiga

och på så sätt får en osund hälsa.

Skolpersonalen i studien beskrev situationer där informationen de gett till eleverna

inte hade fallit ut väl, såsom information kring fetma och vid måltidssituationer, och att

övervikt var ett svårt ämne att ge information om. I förhållande till den sociala kognitiva

teorin (Bandura, 2004) blir det således svårt för elever att ändra sina vanor till mer

hälsosamma vanor, om de inte får information på korrekt sätt eller inte alls. Forskning
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från Hall et al. (2006) samt Ramirez et al. (2012) visar att kunskap hos eleverna var en

av de faktorer som påverkade utfallet av hur väl interventioner för att förbättra elevernas

matvanor och fysiska aktivitet på skolan utföll för eleverna. Hubery et al. (2012) menar

att idrottslärare saknar information om de policys de ska följa, vilket visade sig även i

denna studie genom att enbart skolhälsovårdarna hade metodböcker som de använde. I

övrigt saknades skriftligt material vilket kan påverkar att et gemensamt hälsoperspektiv

saknas bland skolpersonalen. Det kan även leda till att de inte har den kunskap som de

behöver.

I likhet med tidigare forskning (Babey et al., 2015; Moyers et al., 2005; Webb &

Quennerstedt,2010; Hubery et al., 2014 & Persson et al., 2013) upplevde skolpersonalen

att de kan och bör agera som förebilder för eleverna genom handledning. Genom

modellärande (Bandura, 1986) kan eleverna då ta efter skolpersonalens hälsosamma

agerande, vilket kan leda till att de själva skapar hälsosamma vanor. Skolpersonalen

beskrev att de själva visar idrottsövningar och dylikt inför eleverna, i likhet med

forskning som visar på idrottslärare är rollmodeller från Hubery et al. (2012).

Idrottslärarna inte var rädda att misslyckas eller att inte kunna fullfölja övningen fullt ut,

vilket kan stärka en elevs självtillit då den ser att det är okej att inte göra det perfekt

samt att det är okej att misslyckas. I likhet med Webb och Quennerstedts (2010) studie,

visade resultatet att idrottslärarna upplevde att de inte längre hade förmåga att utföra

alla övningar som var önskvärt, men de reflekterade inte på samma sätt som i Webb och

Quennerstedts (2010) studie om att detta skulle innebära ett problem i deras

hälsofrämjande arbete. Habib-Mourad et al. (2014) visade att en intervention grundad i

social kognitiv teori inte påverkade utfallet av elevernas fysiska hälsa. Några slutsatser

om hur modellärandet påverkar eleverna kan inte dras från denna studie, då syftet var att

undersöka skolpersonalens upplevelser.  

Ingen av de skolor som deltog i studien är en sådan kallat hälsofrämjande skola

(WHO, 1986). Analysen visade dock att skolpersonalen i många fall arbetade på ett

liknande sätt som en hälsofrämjande skola, utifrån att de försökte arbeta tillsammans för

att få en god hälsa hos eleverna. Skolpersonalen ville att eleverna skulle ha tillgång till

bra mat och en bra skolgård, vilket i linje med WHO:s (1986) hälsofrämjande begrepp
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syftar till att skapa förutsättningar för en god hälsa genom att skapa hälsosamma

miljöer. Skolpersonalen saknade dock föräldrarnas engagemang i frågor gällande hälsa.

I förhållande till Banduras teori som social inlärning (1986) kan detta även tyda på att

eleverna får information om hälsa från flera olika personer. Det är genom denna studie

inte klarlagt hur detta påverkar barnens förmåga till att ta till sig hälsosamma vanor men

ett samarbete mellan skolpersonalen och elevernas familjer skulle troligen främja och

skapa miljöer i skolan och i hemmet där hälsa kan prioriteras.

Det framkom att skolpersonalen upplevde kökspersonalen som en viktig del av

arbetet med att främja hälsosamma matvanor för eleverna, vilket i likhet med

hälsofrämjande skolor (WHO, 1986) tyder på att all skolpersonal behöver arbeta

tillsammans för att nå bästa resultat av hälsoinsatser. Kökspersonalen nämndes även

som en grupp som den övriga skolpersonalen önskade utveckla samarbetat med, vilket

kan tyda på att det är viktigt att skolorna fortsätter arbetet för att få en gemensam syn på

vad hälsa är och hur de ska arbeta hälsofrämjande. Tydligt blev att det vore intressant att

intervjua även kökspersonal i en undersökning med liknande syfte.

Skolpersonalen upplevde att de var förebilder inför eleverna trots upplevd

tidsbrist. I och med det stora ansvar som skolpersonalen känner för de hälsofrämjande

frågorna är det troligt att tidsbristen påverkar dem negativt. Både Reuterswärd och

Lagerström (2010) samt Tossavainen et al. (2004) har funnit liknande resultat, där

skolhälsovårdare upplever att antal elever påverkar dennes möjligheter att arbeta

hälsofrämjande. Utifrån den sociala kognitiva teorin (Bandura, 2004) kan tidsbristen

benämnas som ett hinder för att ett hälsomål ska kunna uppnås, då det påverkar

skolpersonalens tankar kring hur de kan förmedla hälsosamma vanor till eleverna. Detta

kan komma att spegla sig i hur utfallet av elevens mottaglighet för skolpersonalens

förmedling av hälsosamma vanor blir.

Metoddiskussion

Inför studiens påbörjan övervägdes på vilket sätt kontakt skulle tas med skolpersonalen.

Det är troligt att studien skulle ha fortskridit snabbare med ett annat tillvägagångssätt,

såsom att kontakta rektorer och verksamhetsledare per telefon eller personligen. En
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kombination av information per e-post samt kontakt per telefon skulle möjligen ha varit

ett bra tillvägagångssätt. Tidsplanen för att genomföra intervjuer under februari och

mars månad kunde inte hållas, vilket gjorde att tre intervjuer genomfördes i slutet av

skolterminen. Då kontakt togs till skolorna på slutet av terminen i dessa fall upplevde

vissa rektorer och verksamhetsledare att skolpersonalen inte hade tid att delta i studien.

Det är troligt att om frågan om deltagande skulle ha kommit till vissa skolor under ett

tidigare skede så hade skolpersonal från dessa skolor kunnat medverka.

Studien har ett bortfall i form av deltagare från större skolor, vilket kan bero på

tillvägagångssättet för den första kontakten som togs enbart per e-post till

rektorerna/verksamhetsledarna på respektive skola. Då det var svårt att få kontakt med

de större skolorna är det oklart om rektorerna/verksamhetsledarna läste e-posten eller

bedömde att skolpersonalen inte hade möjlighet att delta i studien. Syftet med studien

var inte att jämföra skolpersonalen från olika skolors erfarenheter men det är dock

troligt att resultaten har påverkats av bortfallet till viss del. På de större skolorna finns

bland annat mer formellt behörig personal, större arbetsgrupper och inte minst flera

elever.

Inklusionskriterierna ändrades under studiens genomförande, genom att även

deltagare som inte har formell utbildning intervjuades, på grund av att det på Åland

förekom brist på behörig personal inom vissa områden. Det finns skolpersonal som har

arbetat länge utan att ha den formella utbildningen som krävs. Troligen påverkar detta

inte resultatet, då nämnd personal hade utbildning som behörig i Sverige eller

grundutbildning i Finland. Om inklusionskriterierna varit annorlunda skulle det ha

kunnat påverka resultatet, då eventuella deltagare från skolor som tackade nej kanske

hade haft möjlighet att delta. Det är troligt att det hälsofrämjande arbetet på de större

skolorna kan skilja sig från de mindre skolorna. De större skolorna ligger även mera

centralt på Åland, vilket kan påverka skolans förutsättningar för att arbeta för hälsa då

det bland annat finns flera idrottsanläggningar tillgängliga samt att övriga eventuella

samarbetspartners troligen befinner sig i närområdet.  

Både Alvehus (2013) och Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är den

enskilda individens världsbild som ska lyftas fram i en kvalitativ intervju och antal
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deltagare i studien anses därför vara tillräckligt, då sju enskilda individers världsbild

representeras. Deltagarna i studien är olika varandra i förhållande till kön och ålder,

vilket Graneheim och Lundman (2003) menar ökar trovärdigheten för en studie.

Skolpersonalens variation i ålder påverkar troligen de enskilda individernas erfarenheter

av att arbeta på en skola och hur trygga de är i sin roll som skolpersonal, vilket vidare

kan påverka deras förhållningssätt till elever och eleverna hälsa. Skolpersonal med

längre erfarenhet kan även ha en större kunskap om skolans polycis och regelverk,

vilket kan underlätta arbetet för hälsa.

Intervjuguiden testades vid två provintervjuer. Provintervjuerna genomfördes med

personer i författarens nätverk, vilket kan ha betydelse för hur intervjuerna utföll. Om

provintervjuer hade gjorts med skolpersonal är det troligt att fler kritiska synpunkter

hade framförts, då skolpersonalen är mera insatt i skolans hälsoarbete än gemene man.

Intervjuguiden omarbetades något efter både provintervjuerna och den första intervjun.

Förändringarna var dock ej omfattande och även den första deltagarens erfarenheter

framkommer i intervjun.

Elo och Kyngäs (1998) beskriver att innehållsanalysen har fått kritik för att vara

en för enkel metod för att ge tillräckliga resultat. Metoden beskrivs dock kunna göras så

svår eller så enkel som den som använder metoden väljer att göra den. De sju

intervjuerna ledde till ett stort transkriberat material vilket analyserade för att söka

meningsbärande enheter, koder och kategorier. Analysprocessen krävde flera

bearbetningar och gjorde inledningsvis utifrån varje enskild intervju och senare utifrån

hittade kategorier för att utesluta att inget resultat hade missats. Analysen utmynnade i

fyra kategorier med underkategorier. I en kvalitativ innehållsanalys är det av största vikt

att kategorierna inte går in i varandra och att samma resultat inte redovisas under flera

kategorier (Graneheim & Lundman, 2003). Att samma resultat beskrivs under flera

kategorier har kunnat undvikas då analysen har gjorts från flera olika infallsvinklar.

Dock förekommer samma område under flera kategorier, såsom skolpersonalens val av

mat under skollunchen. Graneheim och Lundman (2003) menar att trovärdigheten i en

studie kan påverkas av vilka meningsbärande enheter som väljs ut, då det kan bli svårt

både med för långt och för korta meningsbärande enheter. De meningsbärande

31



enheterna som används är av varierande längd och ibland flera meningar i rad men

bedömning görs dock att det ej är troligt att meningen har gått förlorad då de

meningsbärande enheterna inte är så pass stora.

Slutsatser
Skolpersonal upplevde sig själva som hälsosamma förebilder för eleverna och att de

arbetar för att eleverna ska få en god självtillit. Genom modellärande kan

skolpersonalen vara förebilder för eleverna inom flera områden, såsom i matsituationen

och genom fysisk aktivitet. Skolpersonalen såg hinder för det hälsofrämjande arbetet i

form av samarbetssvårigheter med elevens hem, avsaknad av underlag gällande hälsa

och metoder samt tidsbrist. Studien visar att ytterligare insatser och arbetsmetoder,

såsom interventioner för hälsa, kan behövas för att hälsoperspektivet ska prioriteras

inom skolan och för att både skolpersonalen och elevens hem ska kunna samarbeta mot

en förbättrad hälsa för eleven. Det finns en vinst med att ge skolpersonalen ytterligare

handledning och kunskap i det hälsofrämjande arbete för att de ska kunna

vidareutveckla rollen som förebild och skapa förutsättningar för hälsofrämjande arbete

på skolorna.

Studien kan vara användbar av skolor på Åland för att de ska kunna

vidareutveckla arbetet med hälsa. Trots skillnad i storlek mellan skolor är de troligt att

de kan ta hjälp av varandra för att utveckla än mer effektiva metoder och

förhållningssätt för att förbättra eleverna hälsa. Studien kan även bidra till ökad kunskap

om hur skolpersonalen ser på sin roll som förebild.

De flesta barnen i Finland går i grundskolan vilket gör att skolan får en viktig roll

för att elevernas nuvarande och framtida hälsa. Ur ett folkhälsoperspektiv är studien

viktig för att belysa skolpersonalens viktiga roll och ansvar inom hälsoområdet samt för

att visa på var ytterliga resurser kan behövas, vilket kan kräva beslut både från

kommunala och statliga politiker.
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Bilaga 1 – informationsbrev till deltagare 

Avdelningen för hälsovetenskap Mariehamn den 12 maj 2015

Folkhälsovetenskap 

Informationsbrev gällande magisteruppsats om skolpersonalens roll för det 
hälsofrämjande arbetet på åländska skolor 

Under våren 2015 planerar jag att genomföra en intervjustudie om skolpersonalens roll
för det hälsofrämjande arbetet på åländska skolor. Syftet med studien är att undersöka
hur skolpersonal upplever sin roll som vuxen förebild gentemot eleverna ur ett
hälsoperspektiv, främst gällande matvanor och fysisk aktivitet för att öka förståelse för
deras betydelse i skolans hälsofrämjande arbete. Barn är en angelägen målgrupp i det
hälsofrämjande arbetet och på så vis är skolpersonalen viktiga aktörer. Förhoppningen
är att undersökningen ska leda fram till fördjupad kunskap som kan göra att det
hälsofrämjande arbetet på skolorna ytterligare kan utvecklas. Studien genomförs inom
ramen för magisteruppsatsarbete inom ämnet folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet,
Sundsvall. 

Vid varje skola önskar jag att få göra intervjuer med en skolhälsovårdare, en
idrottslärare och en lärare som har undervisning eller andra arbetsuppgifter som kan
relateras till hälsoområdet. Urvalskriterierna som jag utgår från därutöver är att de som
intervjuas i första hand ska ha behörig utbildning utifrån respektive arbetsområde och
ska ha arbetat inom sitt arbete under minst ett års tid. I andra hand kan även
yrkespersoner utan behörig utbildning intervjuas.  Utifrån dessa kriterier har just du fått
detta informationsbrev och en förfrågan om du vill delta i undersökningen.

Intervjuerna planeras att genomföras under veckorna 8-22. En intervjun beräknas ta 45-
60 minuter och genomförs på en plats som du själv önskar, alternativt i en lokal som jag
ordnar. Intervjun kommer att bandinspelas för att ingen information ska missas och för
att underlätta bearbetningen av intervjusvaren. Intervjun genomförs av mig, Malin
Björklund. 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du har rätt att avbryta ditt deltagande i studien
utan närmare motivering. Det insamlade materialet hanteras, sammanställs och
presenteras konfidentiellt så att inga deltagare kan spåras. Alla deltagare ges möjlighet
att ta del av studien när uppsatsen är färdig.Om du kan medverka i en intervju –
kontakta mig eller förmedla dina kontaktuppgifter till mig via rektorn för din skola för
fortsatt planering av när och var intervjun ska genomföras. 

Vänligen

Malin  Björklund Ewy Olander

37



Student Handledare 

malin.bjorklund@hotmail.com Universitetslektor

+3584573823294 ewy.olander@bth.se 
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Bilaga 2 – informationsbrev till rektorer/verksamhetsledare

Avdelningen för hälsovetenskap Mariehamn den 12 maj 2015
Folkhälsovetenskap 

Till rektorer och föreståndare vid berörda skolor med förfrågan om medgivande till
intervjuundersökning.
Hej! 

Under våren 2015 planerar jag att genomföra en intervjustudie om skolpersonalens roll
för det hälsofrämjande arbetet på åländska skolor. Syftet med studien är att undersöka
hur skolpersonal upplever sin roll som vuxen förebild gentemot eleverna ur ett
hälsoperspektiv, främst gällande matvanor och fysisk aktivitet, för att öka förståelse för
deras betydelse i skolans hälsofrämjande arbete. Barn är en angelägen målgrupp i det
hälsofrämjande arbetet och på så vis är skolpersonalen viktiga aktörer. Förhoppningen
är att undersökningen ska leda fram till fördjupad kunskap som kan göra att det
hälsofrämjande arbetet på skolorna ytterligare kan utvecklas. Studien genomförs inom
ramen för magisteruppsatsarbete inom ämnet folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet,
Sundsvall. 

Du får detta brev utifrån att du är rektor/föreståndare på en av tre skolor på Åland där
jag skulle vilja genomföra min studie. Urvalet av skolor baserar sig på storleksordning,
där jag har valt ut en  större, en mindre och en medelstor skola av de kommunala
grundskolorna på fasta Åland. Jag vill därför be dig om ditt medgivande till att
genomföra intervjuer med tre av skolans personal på din skola och samtidigt även fråga
om viss hjälp i genomförandet av studien.

Vid varje skola önskar jag att få göra intervjuer med en skolhälsovårdare, en
idrottslärare och en lärare som har undervisning eller andra arbetsuppgifter som kan
relateras till hälsoområdet. Urvalskriterierna som jag utgår från därutöver är att de som
intervjuas i första hand ska ha en behörig utbildning utifrån respektive arbetsområde
och att de har arbetat inom sitt arbete under minst ett års tid. Om det saknas behöriga
lärare på din skola vill jag i andra hand komma i kontakt med övriga lärare. Om
medgivande ges av dig för genomförandet av studien vid din skola, önskar jag även din
hjälp med att vidarebefordra bifogat informationsbrev till aktuell skolpersonal med
förfrågan om de vill delta i studien. Jag önskar även kontaktuppgifter till de personer
som vill delta i studien. Intervjuerna beräknas ta 45-60 minuter. Det insamlade
materialet hanteras, sammanställs och presenteras konfidentiellt så att inga deltagare
kan spåras. 

Det är helt frivilligt att delta i studien och medverkan kan avbrytas när som helst. Alla
deltagare ges möjlighet att ta del av studien när uppsatsen är färdig. Om du har några
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frågor i förhållande till studien, vänligen kontakta mig på kontaktuppgifterna nedan.

Vänligen

Malin Björklund, malin.bjorklund@hotmail.com, +3584573823294
Handledare: Ewy Olander,  Universitetslektor, ewy.olander@bth.se +46455-385413
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Bilaga 3 – intervjugudie

Intervjuguide 
• Inledning, information om Mittuniveristetet och folkhälsovetenskap

• Syfte och metod

• Information om intervjun

• Etiska aspekter

Bakgrundsfrågor

• V i l k e n u t b i l d n i n g h a r d u g å t t f ö r a t t b l i b e h ö r i g
skolhälsovårdare/idrottslärare/lärare?

• Har du gått någon utbildning inom det hälsofrämjande området?

• Vilka olika arbeten har du haft inom skolområdet?

• Vilken är din nuvarande arbetsplats och hur länge har du arbetat där?

• Hur deltar du i det hälsofrämjande arbetet på skolan?

Matvanor och fysisk aktivitet 

• Vad innebär goda matvanor för dig? Vad är goda matvanor för barn?

• Vad innebär dåliga matvanor för dig? Vad är dåliga matvanor för barn?

• Vad anser du att är en god fysisk aktivitetsnivå för barn?

Hälsofrämjande arbete – matvanor och fysisk aktivitet

• Vilka uttalade mål och principer finns det för elevernas matvanor och fysiska
aktivitet på din skola? 

• Hur arbetar skolan och dess personal för att eleverna ska få goda matvanor och
ha en fysiskt aktiv vardag?

• Hur arbetar du för att bidra till att eleverna ska få kunskap om vad som är goda
matvanor?

• Hur arbetar du för att bidra till att eleverna ska få kunskap om vad som är en god
fysisk aktivitetsnivå?

• Hur ser du dig själv som en förebild för eleverna?
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• Hur agerar du som förebild för eleverna gällande matvanor och fysisk aktivitet?

• Hur upplever du att eleverna och deras matvanor och fysiska aktivitet påverkas
av ditt eget agerande som förebild? 

• Hur har du upplevt att att elevernas beteenden och attityder förändras genom ditt
eget agerande? 

• Vilket ansvar upplever du utifrån din yrkesroll att du har för att agera som
förebild inför eleverna? 

• Vad skulle du vilja vidareutveckla gällande arbetet för att förbättra elevernas
matvanor och fysiska aktivitet på er skola?

• Hur skulle du vilja vidareutveckla din egen roll gentemot eleverna på skolan
med syfte att förbättra elevernas matvanor och fysiska aktivitetsnivå?

Avslut

• Tack!

• Information om hur arbetet med uppsatsen fortgår

• Information om beräknat slutdatum samt hur och när deltagaren kan ta del av
studien
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Bilaga 4  - exempel på analysprocessen 
Tabell 1. Exempel på meningsbarande enhet, kod, underkategori, kategori och
huvudkategori  
Meningsbärande enhet Kod Underkateg

ori 
Kategori Huvudkate

gori 

Så när du fråga det här, om vi skulle
vara med i det här, så fråga min 
skolföreståndare mig om jag vill 
vara med, ja självklart, jag ville vara
med på det här. När han tog upp det 
sen med mina lärarkollegor sen så 
sa jag.. ”men vi jobbar alla med 
hälsa i år”

Alla 
tillsamma
ns 

Arbeta
tillsamman
s 

Arbeta som
i e n
hälsofrämja
nde skola 

Att vilja 
förbättra 
elevernas 
hälsa

.. ja. Hur enkelt det är att få barn att 
röra sig om man bara engagerar sig 
lite. Och det är inte svårt.  Jag 
önskar att de skulle få röra sig alla 
dagar, då tycker jag att man har 
lyckas

Engagera Hälsofrämj
ande – en 
självklar 
arbetsuppgi
ft 

 Känsla av 
ansvar 

Då säger jag bara ”du har glömt 
grönsakerna idag” och jo ja, och då 
går de tillbaka. SÅ man får påminna
dom, man behöver ju inte skälla på 
dom. Påminna. Då säger de ”ja just 
jag glömde” så går de och tar.

Påminna Vägleda till
hälsosamm
a val 

Kommunic
era hälsa 
med 
eleverna 

Sen så tycker jag att vi har en 
vääldigt trist skolgård, där skulle ju 
jag då vilja .. ja, som vuxen person 
tror jag att de skulle röra sig lite 
mera om det fanns mera. 

Miljö Skapa 
förutsättnin
gar för en 
god hälsa 

Arbeta som
i e n
hälsofrämja
nde skola  

Jag tycker att man kan vara en god 
förebild själv, att ta.. vi äter ju med 
barnen, alla vuxna. Att vara en god 
förebild och visa att man tar grönt, 
man tar av allt som bjuds. 

Förebild Göra
hälsosamm
a val inför
eleverna 

Agera 
hälsosamt 
med 
eleverna 

Man kan också diskutera med 
barnen, att alla tycker inte om allt.

Diskussio
n 

Diskutera 
idrott och 
matvanor 

Kommunic
era hälsa 
med 
eleverna 
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