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Förord 
 

För oss är det en självklarhet lika klar som solen att skolan ska vara en hälsofrämjande och 

trygg arbetsplats för alla som arbetar där. Personalen på skolan är de som tar hand om våra 

barn och ungdomar och lär dem det de behöver kunna för att klara av kunskapskraven som 

satts i läroplanen för den svenska skolan. Ett grundläggande krav är att skolan ska vara en 

miljö för lärande. Skolan ska också vara en miljö där hälsa och lärande är ett och alla ska ha 

möjlighet att få må bra på sin arbetsplats. Det är inget man kan förhandla om utan ska vara en 

självklarhet.  

 

Skolan är inte bara skolpersonalens arbetsplats utan även elevernas. Genom att studera till 

hälsovägledare har vi lärt oss och fått en djupare kunskap om vad hälsa och välmående 

innebär. 

 

Vi vill med denna uppsats bidra med inspiration till lärare och övrig skolpersonal att arbeta 

hälsofrämjande och en Hälsovägledare på varje skola är framtiden. En klok förälder skriver så 

här: ”Jag struntar i om mina barn lär sig något i skolan. Det viktigaste är att de mår bra. För 

jag vet att man inget kan lära om man mår dåligt.” (Jessica Stigsdotter Oxberg, Föreläsare, 

formgivare och författare). Vi kan inte annat än hålla med henne.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra familjer och vår handledare Catrine, tack för all peppning 

och ditt engagemang genom hela processen. Även om vi inte kan nämna kommun, skola eller 

projektledaren vid namn på grund av etiska konfidentialitetskravet vill vi på detta sätt tacka 

ansvariga för att vi fick delta det forsknings och utvecklingsprojekt på området hälsa och 

lärande där vi fick möjlighet att samla data.   

 

 

 

Julia och Susanne 
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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att undersöka skolpersonalens upplevelse av skolans miljö som en 

plats för hälsa och lärande för alla som vistas där. Fyrtio män och kvinnor i norra delen av 

Sverige delade med sig av sina upplevelser och tankar hur skolan kan vara en plats för hälsa 

och lärande. För att analysera datamaterialet användes en kvalitativ innehållsanalysmetod med 

latent ansats. Analysen resulterade i ett huvudtema Tryggare kan alla vara med följande fyra 

subteman: När den gyllene regeln får råda, När alla tillåts vara den de är, När själen också 

får utrymme och När det handlar om att ta ansvar. Varje tema har två subteman som belyser 

deltagarnas erfarenheter och upplevelser mer ingående. Dessa beskriver fysiska, mentala, 

social och existentiella aspekter av hälsa vilket pekar på en holistisk hälsodefinition. 

Resultatet visar på ett salutogent förhållningssätt som också är grundläggande i 

hälsofrämjande arbete. Skolpersonalens upplevelser av skolan som plats för hälsa och lärande 

tydliggör vikten av trygghet, respekt, omtänksamhet, gemenskap, delaktighet och tid för 

reflektion. Studiens resultat diskuteras kopplat till hälsofrämjande arbete i rollen som 

skolpersonal med särskilt fokus på hälsovägledare.  

  

Nyckelord: hälsa, hälsopromotion, skolpersonal, skola, stress, empowerment, solidaritet, 

salutogen 
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Abstract 
 

The purpose of the study was to investigate the school staff's experience of the school 

environment as a place of health and learning for everyone who spend time there. Forty men 

and women in northern area of Sweden shared their experiences and thoughts about how 

school can be a place for health and learning. The data material was analyzed using 

qualitative content analysis with a latent approach. The analysis resulted in one main theme 

Everyone can feel safer with the following four subthemes: When the golden rule can prevail, 

When everybody is allowed to be their true selt, When there is also space for the soul and 

When its´s all about taking responsibility. Each theme has two subthemes that elucidate 

participants' experiences and experiences more thoroughly. These describe physical, mental, 

social and existential aspects of health, which points to a holistic definition of health. The 

result shows a salutogenic approach that is also fundamental in health promotion. The 

experiences about school as a place of health and learning expressed by the school staff stress 

the importance of security, respect, show consideration, community, participation and time for 

reflection. The results of the study are discussed linked to health promotion in the role of 

school staff with a particular focus on health counselors. 

 

Keywords: health, health promotion, school staff, school, stress, empowerment, solidarity, 

salutogen 

 

  



 

Julia Fredriksson och Susanne Sjöblom 

 

 

Innehållsförteckning 

 

INTRODUKTION .......................................................................................................................................... 6 

SYFTE ......................................................................................................................................................... 9 

METOD ...................................................................................................................................................... 9 

URVAL .................................................................................................................................................................... 9 
DATAINSAMLING..................................................................................................................................................... 10 
ETIK ..................................................................................................................................................................... 10 
DATAANALYS.......................................................................................................................................................... 10 

RESULTAT................................................................................................................................................. 11 

METODDISKUSSION .................................................................................................................................. 15 

RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................................. 17 

FRAMTIDA FORSKNING ............................................................................................................................. 19 

SLUTSATS ................................................................................................................................................. 20 

REFERENSER ............................................................................................................................................. 22 

BILAGOR .................................................................................................................................................. 28 

BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV ....................................................................................................................... 28 
BILAGA 2 – ÖPPET BREV ................................................................................................................................... 29 



 

Julia Fredriksson och Susanne Sjöblom 

 

Introduktion 

Skolan är den största arbetsplatsen i Sverige och en viktig arena för barn och unga 

(Barnombudsmannen, 2008). Bergmark och Kostenius (2011) liknar skolan vid en båt där alla 

som vistas där sitter tillsammans - lärare, elever, skolledning och övrig personal - och de 

behöver ro åt samma håll för att lyckas främja hälsa och lärande. Enligt Skolverket (2011a) är 

skolans huvuduppgift att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för att elever ska kunna 

tillägna och utveckla sina kunskaper. Negativa faktorer i skolmiljön påverkar lärarnas 

motivation, medan positiv skolmiljö bidrar till självständighet och motivation bland lärare 

vilket kan öka elevernas drivkraft (Fernet, Trépanier, Austin & Levesque-Côté, 2016). Enligt 

Lärarförbundet (2014a) presterar elever sämre i de kommuner där lärarna är sjuka mer och det 

menar att en dålig arbetsmiljö sätter sina spår i elevernas studieresultat. Lärarförbundet 

(2014a) menar att både elever och lärare är stressade, för lärarens del har det ökat med 15 

procentenheter sedan 2009. Enligt Skolverket (2015) menar att nio av tio lärare känner att det 

är meningsfullt att gå till jobbet och att de trivs i den skolan de arbetar, särskilt med elever 

och kollegor men att de är stressade. Enligt Goodnite (2014) är stress en kraftfull process som 

sker när en individ bedömer att situationens krav överstiger den egna förmågan. Enligt 

Carlson, Englund, Farrell, Simpson och Sung (2017) visar studier på att stress under tiden 

man växer upp kan leda till negativa hälsoeffekter i vuxen ålder. Några av de negativa 

effekterna av stress enligt Währborg (2009) är högt blodtryck och magsår. Vidare menar 

författaren att de system i kroppen som anses drabbas hårdast av stressrelaterade sjukdomar är 

hjärta, kärl, leder och ämnesomsättning. Skolverket (2015) uppger att lärarnas stress orsakas 

av att tiden inte räcker till att hjälpa alla elever samt att det administrativa arbetet har ökat. 

Klusmann, Richter och Lüdtke (2016) förklarar att symptom på lärarnas stress och utmattning 

även kan påverka elevernas prestation i form av att eleverna inte känner att läraren är nog 

kompetent och således inte presterar efter den nivå de anses kunna. Upplever man som lärare 

stress har det en negativ inverkan på hälsan och på välbefinnandet både individuellt och på 

professionen som helhet (Gold, Smith, Hopper, Herne, Tansey & Hulland, 2009). Enligt 

Lärarförbundet (2014b) har arbetsbelastningen för chefer och skolledarna ökat och tid för 

pedagogiska uppdrag har minskat vilket skapar stress. Arbetsmiljöverket (2011) uppger en 

hög arbetsbelastning och stress bland rektorer.  

 

Enligt Flueckiger, Lieb, Meyer, Witthauer och Mata (2016) kan beteenden som stärker hälsa 

och välbefinnande påverka hur vi hanterar den vardagliga stressen. Författarna menar att har 

man ett hälsofrämjande och stressförebyggande förhållningssätt kan de dämpa negativa 

effekterna av stress. Fysisk aktivitet betraktas som ett mycket hållbart sätt att behandla stress, 

ångest samt förbättra det psykiska välbefinnandet (Stults-Kolehmainen & Sinha, 2013). Enligt 

van der Zwan, de Vente, Huizink, Bögels and de Bruin (2015) har mindfulness och fysisk 

aktivitet hälsofrämjande effekter i form av minskad stress och ångest, förbättrad psykiskt 

välbefinnande samt bättre sömnkvalité. Vidare menar de att det inte är någon speciell skillnad 

mellan de olika metoderna som använts i syfte att vara stressreducerande. Alker, Wand, Pbert, 

Thorsen och Lemon (2015) uppger att hälsofrämjande insatser kan förbättra de anställdas 

hälsa och öka produktiviteten hos dem som i sin tur kan förbättra skolmiljön för eleverna. 

Vidare ger detta möjlighet för eleverna att lära sig om hälsa och välbefinnande samt integrera 
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strategier för livslångt hälsofrämjande beteende. Den första definitionen av hälsa av 

Världshälsoorganisationen [WHO] är när individen befinner sig i ett totalt fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande (WHO, 1948). Begreppet hälsa utvecklades och enligt WHO (1986) är 

hälsa ett positivt begrepp som innefattar sociala, personliga resurser samt fysiska möjligheter. 

En persons hälsotillstånd formas av samspelet mellan två krafter: de faktorer vars närvaro 

främjar hälsan (salutogena faktorer) och de vars närvaro skadar, så kallade riskfaktorer (Cox, 

1997). Även begreppet hälsopromotion, det vill säga hälsofrämjande arbete, utvecklades i 

Ottawa, Kanada, 1986 vid den första internationella Health promotion konferensen (Olander, 

Ringsberg & Tillgren, 2014). Hälsofrämjande arbete handlar om att främja individens 

möjlighet att ta kontroll över sin egna hälsa (WHO, 1986). Gard (2002) menar att en hög 

arbetsmotivation är viktigt för att skapa en god hälsofrämjande miljö på arbetsplatsen.  

 

WHO (2017) anger i beskrivningen av nyckelfaktorer för en hälsofrämjande skola att 

dokumentera är viktigt för att etablera en hälsofrämjande skolpolitik. Vidare menar WHO att 

en av nyckelfaktorerna för en hälsofrämjande skola är att eleverna får vistas i en 

hälsofrämjande miljö. Enligt Frerichs, Brittin, Intolubbe, Chmil, Trowbridge, Sorensen och 

Huang (2016) spelar den fysiska miljön en stor roll för att skapa gynnsamma förutsättningar 

för alla som arbetar i skolan. WHO (2017) anser att man även bör skapa en säker och trivsam 

social miljö som främjar positiva relationer mellan personal, elever, föräldrar och samhället. 

Frerichs et al. (2016) hävdar att miljön i skolan kan komma i fokus genom att skapa 

hälsofrämjande skolträdgårdar som är tillgängliga för skolpersonal och elever och studenter. 

Vidare har de funnit att tillgången till skolträdgårdar förbättrade akademiska resultat och gav 

positiva beteendemässiga och hälsorelaterade effekter bland de som arbetar i skolan. WHO 

(2017) understryker vikten att ha handlingsberedskap för en sund livsstil i den formella och 

informella läroplanen för utveckling av elevernas kunskaper och livsfärdigheter samt 

underlätta tillgången till sjukvård och hälsofrämjande insatser. Cale (2000) argumenterar för 

vikten av att skolan främjar fysisk aktivitet och att lärarna behöver uppmuntras och få stöd för 

att få en insikt och förståelse för hur betydande den fysiska aktiviteten är. Vid en 

hälsofrämjande skola arbetar alla medlemmar av skolverksamheten tillsammans för att ge 

eleverna positiva erfarenheter och strukturer för att främja och värna om deras hälsa (WHO, 

2017). Thomas och Aggleton (2016) menar att en engagerad miljö med människor som 

uppmuntrar elever till ett aktivt deltagande i skolan anses spela en viktig och skyddande roll 

för elevers fysiska, sociala och emotionell hälsa. Att arbeta hälsopromotivt med fokus på att 

uppnå en god hälsa förbättrar inte bara skolgången, utan påverkar elevernas sociala 

färdigheter (WHO, 2017). Enligt utsagor av eleverna själva kan näringsrik mat, fysisk 

aktivitet, god sömn och regelbundna raster i skolan främja och lärande i skolan (Backman, 

Alerby, Bergmark, Gardelli, Hertting, Kostenius & Öhrling, 2012). Enligt WHO (2017) har 

skolhälsovården visat sig ha enorm inverkan på välbefinnandet hos lärare, skolpersonal, 

föräldrar och individer i omgivningen. Skolsköterskor har en viktig roll att arbeta tillsammans 

med lärare och finnas på plats i skolan för eleverna (Thomas & Aggleton, 2016). Enligt Morse 

och Allensworth (2015) har positiva effekter påvisats när elever får göra sin röst hörd i beslut 

gällande skolan, empowerment bör därför användas i hälsofrämjande arbete. Vidare menar 

författarna att studentmedverkan ökar självkännedomen, social samverkan, förbättrar den 

psykiska hälsan och studieresultatet.  
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Enligt Backman, Alerby, Bergmark, Gardelli, Hertting, Kostenius och Öhrling (2012) är det 

viktigt att involvera och lyssna på eleverna då de anses vara experter på sin egen miljö. Fernet 

et al. (2016) menar att engagerad skolpersonal kan inspirera eleverna att lära sig och utveckla 

sin fulla potential. Enligt Bergmark och Kostenius (2011) är det viktigt att både elever och 

lärare deltar aktivt i skolutveckling samt att lärandet sker i ett ömsesidigt utbyte mellan elever 

och lärare. Detta kan jämföras med konceptet empowerment som enligt WHO (1998) är 

centralt inom hälsofrämjande arbete och innebär en process att främja de faktorerna som är 

tänkbara för individen att ta kontroll över beslut och förbättra sin hälsa. Vidare innebär 

empowerment att öka människors inflytande och kontroll över olika faktorer som inverkar på 

livskvaliteten och hälsan. Turcotte, Carrier, Desrosiers och Levasseur (2015) talar om att 

övervinna hinder genom att integrera hälsofrämjande och förebyggande insatser och praktiskt 

tillämpa dem för att bidra till medborgarnas ökade hälsa och välbefinnande. Antonovsky 

(2005) menar att det salutogenetiska förhållningssättet innebär att tänka och fokusera på det 

som främjar hälsan (salutogenes). Författaren beskriver begreppet KASAM som står för 

känsla av sammanhang som bygger på tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Vidare menar författaren att när individen känner känsla av sammanhang 

(KASAM) ökar möjlighet till empowerment. 

 

Enligt Skolverket (2011a) ska alla som arbetar i skolan gemensamt och tillsammans med 

eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska miljön. Kostenius (2008) menar att 

det är viktigt att värdera elevernas åsikter samt ge dem möjlighet att aktivt delta i sina egna liv 

och utvecklingen av vårt samhälle. Enligt Skolverket (2012) ska elevhälsan arbeta 

hälsofrämjande, förebyggande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Vidare ska deras insatser utgöra resurser till medicinska, psykosociala, psykologiska samt 

specialpedagogiska insatser för elever. Skolsköterskan spelar, enligt Alexandropoulou (2013) 

en viktig ledande roll för att underlätta samarbeten och positiva, strategiska relationer mellan 

skolan, föräldrar och samhället. Författaren menar att skolsköterskan kan hjälpa till att hantera 

hälsoproblem och utbilda barn och ungdomar inom ämnet hälsa. Socialstyrelsen (2016) 

understryker att enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog 

och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Vidare förtydligar 

Socialstyrelsen (2016) att dessa yrken tillsammans bildar elevhälsan. För att kunna skapa en 

hälsofrämjande skola är det av vikt att eleverna har goda relationer till de vuxna i skolan 

(Backlund, Elofsson & Trygged, 2013). De vuxna i skolan är enligt Backlund, Elofsson och 

Trygged (2013), förutom pedagoger och lärare, skolsköterskor och skolkuratorer som finns 

där för att stödja eleverna och skapa en hälsofrämjande miljö. 

 

Rationale 

Sammanfattningsvis är skolan den största arbetsplatsen i Sverige och en viktig arena för barn 

och unga. Forskning och myndighetsrapporter pekar på att stressen i skolan bland både elever 

och skolpersonal har ökat den senaste tiden. Alla som arbetar i skolan har gemensamt och 

tillsammans med eleverna till uppgift att ansvara för den sociala, kulturella och fysiska 

miljön. I hälsofrämjande arbete är utgångspunkten det som fungerar och är bra för att 
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skolpersonal och elever ska trivas vilket främjar hälsa och lärande. Genom att låta deltagande 

aktörer komma till tals stärks deras inflytande i hälsofrämjande skolutveckling.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka skolpersonalens upplevelse av skolans miljö som en 

plats för hälsa och lärande för alla som vistas där. 

Metod 

Kvalitativ metod passar för att undersöka andra människors sätt att tänka, reagera, resonera 

och agera (Trost, 2012). En kvalitativ forskningsmetod valdes då önskan var att arbeta 

textnära och nå ett resultat som går på djupet som beskrivet av Olsson och Sörensen (2011). 

Kostenius och Öhrling (2006) menar att metoden öppna brev en lämplig undersökningsform 

för att undersöka individers erfarenheter, vilket i denna studie använts för att undersöka 

skolpersonalens upplevelse av skolans miljö som en plats för hälsa och lärande för alla som 

vistas där. Kostenius (2008) som använt sig av öppna brev menar att be deltagare skriva ner 

sina upplevelser bidrar med en valfrihet för dem att själva välja vad de vill dela med sig av. Vi 

människor är enligt Olsson och Sörensen (2011) huvudsakligen en berättande varelse och allt 

mänskligt beteende beskrivs i form av berättelser. Vidare menar författarna menar att 

berättelser förklarar och ger mening åt förändring i människors liv.  

 

Det öppna brevet i denna studie började med följande meningen “Nu ska jag berätta när jag 

upplevde att skolan var en plats för hälsa och lärande…” (Bilaga 1). Här fick deltagarna 

frivilligt dela med sig av en självupplevd händelse. Olsson och Sörensen (2011) menar att det 

inte går att komplettera det skrivna orden i efterhand på samma sätt som det går att göra vid 

en intervju då möjligheten finns att ställa ytterligare frågor. Trots detta valdes metoden öppna 

brev med tanke på att fler personer kunde inkluderas eftersom intervjuer hade tagit längre tid. 

För att deltagarna skulle kunna ge informerat samtycke fick de muntligen och skriftligen 

information om hur studien skulle gå till och hur materialet skulle förvaltas och användas, i 

enighet med SBU (2014) (bilaga 1). 

Urval 

Enligt Denscombe (2014) är ett ändamålsenligt urval ett relativt litet antal deltagare som 

medvetet valts ut på grund av deras kunskap i ämnet som ska studeras, vilket skolpersonalen i 

denna studie förväntades ha. Den skolpersonal som inbjöds att delta i studien kom från en 

kommun i norra Sverige och valdes på grund av att de deltog i ett större utvecklingsprojekt 

med fokus på hälsofrämjande skolutveckling. Detta skulle också kunna jämföras med 

bekvämlighetsurval som enligt Denscombe (2014) är ett urval av en utvald målgrupp där man 

vet att man kommer få svar på den fråga man ställer. Den berörda skolpersonalen bestod av 

lärare, rektorer, elevhälsan, resurslärare samt politiker. Totalt lämnades 68 öppna brev ut och 

40 valde att delta i studien varav 31 kvinnor och 9 män. Av dessa deltagare var 30 stycken 

lärare från olika stadier i skolan och resterande 10 deltagare hade yrken kopplade till skolan 

såsom rektor, politiker, handledare, gymnasieadjunkt och resurslärare. 
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Datainsamling  

För att öka chansen för innehållsrika svar samt minska risken för bortfall menar Olsson och 

Sörensen (2011) att man bör besöka kommunen och sett till att deltagarna fått information i 

förväg. I januari 2017 anordnade den deltagande kommunen en kickoff för forsknings och 

utvecklingsprojektet där skolpersonal, elever och skolpolitiker deltog. I februari samma år 

inbjöds skolpersonal och politiker till en utbildningsdag med fokus på att lära känna varandra 

och dela med sig för att lära av varandra. Tillsammans med projektets forskningsledare och 

forskande pedagog deltog båda författarna av denna studie på utbildningsdagen. 

Skolpersonalen informerades av studiens författare om syftet och att det var frivilligt att delta.  

Den skolpersonal som valde att delta i studien gav sitt samtycke genom att skriftligen svara på 

det öppna brevet som sedan samlades in av de båda författarna. 

Etik  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra stycken grundläggande krav för allmän 

forskning. Vidare menar de att informationskravet innebär att de som forskar skall informera 

berörda om den aktuella forskningens syfte. I denna studie säkerställdes informationskravet 

genom att beskriva studiens syfte och vad som förväntades av deltagarna dels muntligt vid 

utbildningsdagen och också i informationsbrevet som delades ut vid samma tillfälle (bilaga 1). 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002) och detta informerades deltagarna också om i 

informationsbrevet. I informationsbrevet informerades deltagarna om att genom att svara och 

lämna in det öppna brevet så valde man att delta i studien. De informerades även att om de 

godkände sin medverkan när brevet lämnats in och att det ej kunde avbryta sitt deltagande i 

studien då ej namn eller personuppgifter antecknats. Konfidentialitetskravet är enligt 

Vetenskapsrådet (2002) att alla uppgifter i en undersökning om deltagande personer skall 

hanteras konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Detta säkerställdes genom att resultatet kommer att presenteras så att 

deltagarna som person inte går att identifiera och inga personuppgifter samlades in. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna fick information om att resultatet av 

studien kommer att publiceras tillgänglig för allmänheten på Luleå tekniska universitets 

hemsida, vilket uppfyller nyttjandekravet. 

Dataanalys  

En innehållsanalys enligt Elo och Kyngnäs (2008) tillåter forskaren att testa teoretiska frågor 

för att på så sätt öka förståelsen av datamaterialet. Författarna menar att genom att göra en 

analys av innehållet sorterar man ut ord i innehållsrelaterade kategorier. När man gör detta 

anses orden som sorteras i kategorier ha samma innebörd och tillhör således samma kategori 

(Elo & Kyngnäs, 2008). 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen kan ha två olika inriktningar, manifest och latent enligt 

Olsson & Sörensen (2011). Författarna menar att manifest ansats i innehållsanalys utförs 
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genom att arbeta med textmaterialet, dess innehåll och beskriva de synliga uppenbara 

komponenterna medan en latent ansats synliggör vad textmaterialet handlar om. Graneheim 

och Lundman (2004) anser att man arbetar med manifest och latent ansats genom en tolkning, 

tolkningen varierar i djup och abstraktionsnivå. Analysen av denna studies datamaterial 

startade med att identifiera meningsenheter för att kunna göra en latent tolkning av materialet 

samt kategorisera ord för att kunna göra en manifest tolkning. I nästa steg – den latenta 

tolkningen – skapades meningsbärande enheter. Därefter utfördes ytterligare en tolkning för 

att skapa subteman och slutligen formulerades teman och ett huvudtema för att beskriva 

skolpersonalens upplevelse av skolans miljö som en plats för hälsa och lärande för alla som 

vistas där (tabell 1). 

 

Tabell 1: Meningsenheter, meningsbärande enheter, subtema och teman om skolpersonalens 

upplevelse av skolans miljö som en plats för hälsa och lärande för alla som vistas där. 

 

Huvudtema 

 

 

 

 

Meningsenhet              Meningsbärande enhet    Subtema Tema 

”En skola där man 

får tid till eftertanke, 

reflektion, möjlighet 

att ta igen sig tex 

avslappning, 

midfulness, lära 

känna sig själv.” 

 

När skolan är en 

miljö som prioriterar 

tid för eftertanke och 

reflektion för att lära 

känna sig själv på ett 

djupare plan. 

 

 

Att sakta in  

och  

reflektera 

 

 

När själen också 

får utrymme 

”Skolan var en plats 

för hälsa och 

lärande när eleverna 

och lärarna jobbade 

mor samma mål och 

där eleverna fick ta 

eget ansvar och 

respekterade 

varandra.” 

 

När skolan är en 

miljö som ger 

eleverna möjlighet 

att påverka genom 

att få vara med, ta 

respektfullt ansvar 

 

 

Att få vara med 

och påverka 

 

 

När det handlar 

om att ta ansvar 

 

Resultat  

Datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i ett huvudtema 

och fyra teman med subteman kopplat till skolpersonalens upplevelse av skolans miljö som en 

plats för hälsa och lärande för alla som vistas där. 

 

TRYGGARE KAN ALLA VARA 
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Tabell 2: Huvudtema, teman och subteman om skolpersonalens upplevelse av skolans miljö 

som en plats för hälsa och lärande för alla som vistas där.  

 

    

 

 

  

 

 

 

När den gyllene regeln får råda 

Temat När den gyllene regeln får råda synliggör hur deltagarnas hälsa och lärande främjades 

i att ha nära relationer och att respektera varandra. De beskriver om att bemöta andra med 

omtänksamhet och respekt på samma sätt som de själva vill bli behandlade. Detta beskrivs 

mer i detalj i två subteman Att vara omtänksam och Att respektera varandra. 

Att vara omtänksam. Deltagarna beskrev hur de anser att hälsa och lärande är att vara en god 

vän där bygga upp och förvalta en omtänksam relation är centralt. En deltagare skrev, “...när 

man skapar (den) relationen finns förutsättningar för lärande.” (Deltagare 12). Deltagarna 

beskrev omtänksamhet i form av hjälp och stöd med att hantera personliga utmaningar, 

exempelvis få extra stöd vid inlärningssvårigheter eller mötas av nyfikenhet och intresse. 

Deltagarna upplevde medmänsklighet och intresse för dem som individer vilket utöver den 

professionella rollen bidrar det till ett gott klimat i skolan. En deltagare skrev, “…jag bryr mig 

om dem, inte bara som elever utan också som individer… och verkligen är mån om att lära 

känna dem som personer.” (Deltagare 8). Enligt deltagarna kunde omtänksamhet synas i att 

någon delade med sig av sin kunskap, entusiasmerade för att öka viljan att lära och ge av sin 

tid för att lyssna till den andre. En deltagare skrev, “När det fanns vuxna i skolan som såg mig 

NÄR DEN GYLLENE REGELN 

FÅR RÅDA 

Att vara omtänksam 

Att respektera varandra 

NÄR ALLA TILLÅTS VARA 

DEN DE ÄR 

Att känna ömsesidigt förtroende 

Att stå för sina egna tankar 

NÄR SJÄLEN OCKSÅ FÅR 

UTRYMME 

Att bejaka det som finns 

inombords 

Att få vara i naturen 

NÄR DET HANDLAR OM ATT 

FÅ TA ANSVAR 

Att vara med i gemenskapen 

 

Att utvecklas och lära i egen takt 

TRYGGARE 

KAN ALLA 

VARA 



 

Julia Fredriksson och Susanne Sjöblom 

 

och lyssnade på mig.” (Deltagare 30). Deltagarna beskrev omtänksamhet som bäddade för ett 

förtroende och en bra relation som ett viktigt bidrag för hälsa och lärande i skolan. 

Att respektera varandra. Deltagarna beskrev hur man genom att visa respekt för varandra och 

vara vänlig kan uppnå hälsa och lärande. En deltagare skrev, “...när eleverna och lärarna 

jobbade mot samma mål och där eleverna … respekterade lärarna och varandra.” (Deltagare 

7). Enligt deltagarna beskrev de att hälsa och lärande är möjligt att uppnå när människor 

känner sig trygga. Deltagarna beskrev att hälsa och lärande är då eleven kände förtroende för 

läraren och kunde känna sig trygga vilket skapade förutsättningar för eleven att våga fråga om 

något var oklart eller att våga pröva sin egna idé. En deltagare skrev, “När eleven känner 

förtroende och är trygg med läraren finns förutsättningar att våga pröva sina ider, våga 

fråga och även att våga misslyckas.” (Deltagare 12). Enligt deltagarna kunde respekt synas i 

att alla skulle känna sig sedda, hörda och uppmärksammade oavsett hur litet eller stort det 

kunde vara. En deltagare skrev, “En skola där alla känner sig som en del i den stora familjen. 

En skola där man får tid till att uppmärksamma alla, litet som stort!” (Deltagare 4). 

Deltagarna beskrev en ömsesidig respekt mellan elever och lärare samt en vänlighet som 

grundar sig att ge individuell hjälp och att ha högt till tak där allt kan diskuteras utan att 

utsättas för bedömningen att vara rätt eller fel. 

När alla tillåts vara den de är  

Temat När alla tillåts vara den de är synliggör hur deltagarnas existentiella hälsa och lärande 

främjades av att vara den man är. Detta beskrivs mer i detalj i två subteman Att känna 

ömsesidigt förtroende och Att stå för sina egna tankar. 

Att känna ömsesidigt förtroende. Deltagarna upplevde att känna ett ömsesidigt förtroende 

mellan lärare och elever var viktigt för hälsa och lärande. En deltagare skrev, “När eleven 

litar på mig och ber om hjälp - ex söker upp, då känner ja att jag bidrar till elevens 

självförtroende och lära.” (Deltagare 9). Deltagarna beskrev att samarbeten förutsatte 

ömsesidigt förtroende mellan eleverna. Deltagarna kopplade detta till deras egen skolgång då 

de upplevde att lärarna skapade ett ömsesidigt förtroende. Deltagarna beskrev hur man kan 

skapa ömsesidigt förtroende genom att inte vara styrande utan låta eleverna jobba 

självständigt i grupp tillsammans. En deltagare skrev, “Jobba utanför boxen, det skapar 

engagemang hos eleverna.” (Deltagare 38). Vidare beskrev deltagarna att ömsesidigt 

förtroende skapas genom att tilliten behövs byggas upp mellan elev och lärare. En deltagare 

beskrev skolan som en plats för hälsa och lärande för alla som vistas där, “När jag känner att 

eleverna vågar vara sig själva, och när de tydligt visar att det har förtroende för mig.” 

(Deltagare 8). 

Att stå för sina egna tankar. Deltagarna beskrev vikten att stå för sina egna tankar och känna 

delaktighet genom att skapa demokratiska möten där eleverna själva som grupp eller den 

enskilda eleven får stå för agendan och på så sätt diskutera tillsammans om vad som är viktigt 

för dem. Deltagarna beskrev hur man genom att tro på eleven bidrar med socialt stöd som kan 

öka tryggheten för dem att stå för sina egna tankar. En deltagare skrev, “Genom trygghet och 

tillit till den egna förmågan. Elevens förmåga att lita på sig själv och sin omgivning.” 

(Deltagare 21). Deltagarna upplevde att lärande sker när eleverna ges möjlighet att tro på sin 
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egna förmåga och att våga lita på den. En deltagare skrev, “Lärande är att när man uttrycker 

sina åsikter i diskussioner utan att uppleva någon typ av förminskning.” (Deltagare 31). 

Deltagarna beskrev att stå för sina egna tankar bäddade för en förmåga och tron att det kan gå 

hur långt som helst i framtiden. En deltagare skrev, “... känslan/tron på att de kan klara av 

vad som helst om de har viljan att göra det.” (Deltagare 34). 

När själen också får utrymme 

Temat När själen också får utrymme synliggör hur deltagarnas mentala och existentiella hälsa 

såväl som lärande främjades av tid till eftertanke och reflektion. De beskriver om att vistas 

utomhus i naturen och undervisa bidrog till hälsa och lärande i skolan och individernas 

välbefinnande ökade. Detta beskrivs mer i detalj i två subteman Att bejaka det som finns 

inombords och Att vara ute i naturen.  

Att bejaka det som finns inombords. Deltagarna upplevde att reflektera och sakta in var något 

som bidrog till att både elever och lärare fick möjligheten att bejaka det som finns inombords. 

De upplevde välbefinnande när det fick tid till att reflektera och tid för återhämtning. En 

deltagare skrev, “En skola där man får tid till eftertanke och reflexion, möjlighet till att ta 

igen sig tex avslappning, mindfulness, lära känna sig själv.” (Deltagare 4). Deltagarna 

upplevde att det är viktigt med ett mentalt välbefinnande för att kunna må bra. De menade att 

genom avslappningsövningar, mindfulness eller mental träning kunde eleverna få möjlighet 

att reflektera. En deltagare skrev, “...ett mentalt välbefinnande med mig själv, mina elever och 

mina kollegor.” (Deltagare 6). Deltagarna upplevde att få utrymme för att prata eller berätta 

något så bidrog det till att främja den psykiska hälsan. En deltagare skrev, “... spontana 

samtal i klassrummet för att få prata om saker som hänt, eller om man vill berätta något.” 

(Deltagare 2). Deltagarna beskrev vikten av att gemenskapen är innerlig vilket en deltagare 

skrev, “Vi skrattar, vi gråter, vi kramas och vi umgås!” (Deltagare 3). Deltagarna ansåg att 

det är av vikt att kunna ha samtal, självbildsträning samt en lugn och lärande arbetsplats vilket 

mynnar ut i en trygghet. En deltagare skrev, “Det kan vara en kram, ett förtroende. En kram 

kan betyda så mycket för dem.” (Deltagare 15). Deltagarna gav uttryck för att tiden är en 

viktig aspekt med andra ord att det finns tid att bejaka det som finns inombords när skolan är 

en plats för hälsa och lärande för alla som visas där.  

Att vara ute i naturen. Deltagarna upplevde att skolans miljö är en plats för hälsa och lärande 

när det finns möjligheter för att vara utomhus och kopplade det till trygghetsskapande. 

Deltagarna beskrev hur trygghet är viktigt för att eleverna ska kunna uppnå hälsa och lärande. 

En deltagare skrev, “Jag har en tanke om att elever lär sig bäst/mest då de är trygga i sin 

situation.” (Deltagare 6). Deltagarna beskrev vikten att ha möjlighet att kunna vistas ute i 

naturen antingen under lektionstid, då undervisningen kunde ske utomhus men även spontana 

utevistelser ansåg dem ha positiv påverkan på hälsan och lärandet. En deltagare skrev, “När 

vi promenerar så pratar vi om aktuella saker och utvecklar språket.” (Deltagare 3). 

Deltagarna beskrev hur viktigt det är att låta elever arbeta med samarbetsövningar 

tillsammans, genom att se hinder och komma fram till problemlösningar utanför 

klassrumsmiljön visade sig vara stärkande för eleverna. En deltagare skrev, ”...projekt 

samarbete med andra skolor från andra länder, våra teman varierade från ”tema Renen” till 

att praktiskt bygga en jordkällare.” (Deltagare 14). Deltagarna upplevde naturen som en plats 
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där hälsa och lärande fick komma till uttryck. Deltagarna beskrev hur de under sommaren 

spontant kunde gå ut med eleverna och spela fotboll eller brännboll när vädret och lusten föll 

in och under vintern åka skidor och skridskor. Att flytta ut undervisningen visade sig både 

vara roligt och lärorikt. En deltagare skrev, “Kul att vara ute i naturen.” (Deltagare 13). 

När det handlar om att få ta ansvar 

Temat När det handlar om att få ta ansvar synliggör hur deltagarna och elevernas hälsa och 

lärande och välbefinnande främjades av att vara en del i gemenskapen. Det framkom även i 

detta tema att deltagarna ansåg att skolan är en plats för alla och ska ge eleverna möjlighet att 

utvecklas utifrån deras egna förutsättningar. Detta beskrivs mer i detalj i två subteman Att 

vara med i gemenskapen och Att utvecklas och lära sig i egen takt. 

Att vara med i gemenskapen. Deltagarna beskrev att det var centralt för dem att skapa en 

gemenskap bland alla på skolan. En av deltagarna skrev, “Vi har roligt och skapar en härlig 

gemenskap i klassrummet.” (Deltagare 3). Deltagarna beskrev gemenskap i form att visa sig 

nyfiken och respektera alla individer oavsett vem. Enligt deltagarna kunde gemenskap synas i 

att skapa en relation där kommunikation och medkänsla förekom. En deltagare skrev, “När 

man känner att det finns en relation som gör att vi kan dela glädje, frustration, framgångar & 

besvikelser.” (Deltagare 27). Deltagarna ansåg genom att skapa trivsel och en känsla av att 

höra till upplevde de hur den egna hälsan och elevernas hälsa främjades. En deltagare skrev, 

“Skapat gemenskap band, gett glädje och trivsel.” (Deltagare 1). Deltagarna ansåg att glädje 

är något som är centralt för hälsa och lärande, vilket även gemenskap och känslan att höra till 

var. Enligt deltagarna är skolan som en plats för hälsa och lärande för alla som vistas där när 

man känner sig som en del i en familj som skapar glädje och trivsel för samtliga.  

Att utvecklas och lära sig i egen takt. Deltagarna upplevde att utvecklas och lära i sin egen 

takt är av betydelse för individernas framtidsutsikter. En deltagare skrev, “En skola som ger 

mig möjlighet att utvecklas utifrån mina egna förutsättningar. Skolan ska förbereda mig inför 

arbetslivets alla utmaningar.” (Deltagare 37). Enligt deltagarna var det viktigt att få möjlighet 

att utvecklas och lära sig i sin egna takt vilket skapade en tillit att tro på sin egna förmåga. 

Deltagarna upplevde att skolan även ska vara en plats för eleverna att utvecklas utifrån deras 

egna förutsättningar och även ge dem kunskap och praktiskt låta dem utföra något som skapar 

förberedelse. En deltagare skrev, “Eleverna fick som slutuppgift i år 9 att planera och planera 

hur det skulle vara att flytta hemifrån ...  i värderingen visade det att det var en uppskattad 

uppgift som kändes meningsfull.” (Deltagare 5). Deltagarna ansåg att detta gjorde att eleverna 

fick en högre tilltro till den egna förmågan och således en högre självkänsla. Enligt deltagarna 

var det viktigt att få utvecklas och lära i egen takt och centralt för det är när eleverna får 

förverkliga sig själva samt utveckla sin passion.  

Metoddiskussion 

Fördelen med att använda sig av metoden öppna brev är att det ger en mycket beskrivande 

data menar (Olsson & Sörensen, 2011). Trost (2012) hävdar att det är ett ypperligt sätt att 

undersöka hur deltagarna i studien resonerar kring det ämne som valts. De öppna breven 

bestod av en mening och den behandlade hur skolpersonalens upplevelser av skolans miljö 
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som plats för hälsa och lärande för alla som vistas där. Genom att använda sig av skriftliga 

reflektioner menar Kvale och Brinkmann (2014) att det ger deltagarna en möjlighet till egen 

tolkning och friare svar vilket innebär att materialet i denna studie blev mer innehållsrikt med 

denna metod. De skriftliga reflektionerna bestod i denna studie av ett öppet brev (Kostenius, 

2008). Kostenius och Öhrling (2008) menar att enklaste sättet att undersöka fenomen är att be 

enskilda individer att skriva ner sina erfarenheter och upplevelser. Ännu en fördel med att 

välja öppna brev som metod var att skolpersonalen inbjöds att delta och 40 personer fick 

möjlighet att komma till tals vilket inte hade varit möjligt i en intervjustudie på den tid som 

arbetet fick ta. Denna öppna inbjudan bidrog med att så många perspektiv som möjligt 

synliggjordes denna studie var del av ett projekt med fokus på hälsofrämjande skolutveckling 

kan empowerment i datainsamlingen vara särskilt viktigt (WHO, 1986). 

 

Författarna i denna studie valde att inte utföra en kvantitativ forskningsstudie då syftet var att 

nå ett djup i resultatet som inte kommer fram med kvantitativ forskningsmetod (Olsson & 

Sörensen, 2011). En nackdel med att använda sig av metoden öppna brev är att det inte skapas 

någon konversation som i en intervju (Rich & Ginsburg, 1999). Det finns inte heller någon 

möjlighet att ställa ytterligare följdfrågor på den text som deltagarna delat med sig av (Olsson 

& Sörensen, 2011). Några öppna brev var mer kortfattade och svåra att tolka de korta svaren, 

vilket kan ses som en nackdel. En intervju hade kanske kunnat bidra med en djupare förståelse 

med möjligheten att ställa följdfrågor. Då studien ingår i ett större forskningsprojekt var valet 

av metod öppna brev att föredra då deltagandet i enkätundersökningar minskat betydligt 

(Ejlertsson, 2014) och författarna av denna studie ville se och förstå frågan utifrån 

undersökningspersonernas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014). En svaghet med det 

specifika öppna brevet som använts i denna studie kan vara att deltagarna har tolkat 

ingångsmeningen olika vilket gör att resultatet är varierande i fråga om när deltagarna upplevt 

det som efterfrågas eller när de har åsikter utan att ha upplevt de som de skriver om. 

Författarna har i enighet med Elo och Kyngnäs (2008) analyserat datamaterialet kopplat till 

syftet och bemödat sig om att ge utrymme för de variationer som deltagarna bidragit med. 

 

Enligt Granheim och Lundman (2004) används begreppet trustworthiness eller trovärdighet 

för att bedöma en kvalitativa studies tillförlitlighet. Enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2014) består trovärdighetsbegreppet av fyra aspekter som författarna 

försökt säkerställa. Det första är credibility som innebär en bedömning av datainsamlingens 

och analysens trovärdighet. För att öka analysens trovärdighet användes citat från de öppna 

breven i resultatdelen. Den andra aspekten är dependability vilket syftar på studiens 

tillförlitlighet som ökar om forskaren har tagit hänsyn till andra än sitt eget perspektiv. I denna 

studie har författarna strävat efter att göra datamaterialet rättvisa genom att försöka se det från 

olika synvinklar som beskrivet av Cope (2014). Genom att båda författarna av studien först 

bildade sig en uppfattning om innehållet i de öppna breven och sedan diskuterat dessa för att 

nå konsensus gavs utrymme för fler än ett perspektiv. Enligt Granheim och Lundman (2004) 

styrker ett sådant arbetssätt tillförlitligheten. Den tredje aspekten är confirmability som 

innebär att andra kan bekräfta det forskaren kommit fram till (SBU, 2014). Genom att 

diskutera tillsammans med handledaren och medstuderande i grupphandledning i alla skeden 

av studien skedde en fortlöpande bedömning om andra kunde bekräfta det som författarna 

kommit fram till. Den fjärde aspekten är transferability som handlar om till vilken grad 
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resultatet från studien kan överföras till annan grupp (SBU, 2014). Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) sker denna bedömning av läsaren. Författarna av studien har bemödat sig om 

att göra så utförliga beskrivningar av forskningsprocessen som möjligt för att läsaren ska 

kunna göra denna bedömning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka skolpersonalens upplevelse av skolans miljö som 

en plats för hälsa och lärande för alla som vistas där. Analysen resulterade i huvudtemat 

Tryggare kan alla vara med följande fyra subteman; När den gyllene regeln får råda, När 

alla tillåts vara den de är, När själen också får utrymme och När det handlar om att ta 

ansvar. Nedanför diskuteras dessa mer ingående. 

 

Temat När den gyllene regeln får råda visade på hur deltagarnas hälsa och lärande och 

välbefinnande främjas av goda relationer i vilka man visar respekt för varandra. Deltagarna 

beskrev vikten av att vara en god vän och att respektera varandra. Bergmark och Kostenius 

(2017) argumenterar för vikten av respektfulla och uppskattade relationer som en resurs i 

skolan för att främja hälsa och lärande. De menar att elevers upplevelser av att vara sedda, 

hörda och respekterade i skolan var centralt. Även lärarens upplevelser av uppskattning och 

respekt är av vikt för att skolan ska bli en plats för lärande och hälsa (Bergmark & Kostenius, 

2011). Resultatet visade att deltagarna tyckte att det var viktigt att vara en god vän genom att 

visa respekt gentemot varandra. Studier visar att vänner är en positiv avbild av den egna 

personen (Gabriel, Carvallo, Jaremka & Tipping, 2008). Detta kan enligt författarna leda till 

att personer med låg självkänsla upplever en bättre självupplevd hälsa i vänskapsrelationer. 

Enligt Bergmark, Ghaye och Alerby (2007) växer och utvecklas lärare och elever som 

människor när de samspelar med varandra på ett respektfullt sätt och bryr sig om varandra. 

Författarna menar att det är viktigt att lära av varandra, vilket betyder att både vuxna och barn 

är öppna för varandra således visar den andre respekt och den självupplevda hälsan stärks. 

Bergmark (2008) menar att elever uppskattar de enkla gärningarna såsom ett vänligt ord eller 

en klapp på axeln vilket visar på exempel när den gyllene regeln får råda. Genom att visa 

ömsesidig respekt och vara vänlig kan man skapa en bättre relation till eleverna och på så vis 

få en förbättrad självupplevd hälsa. 

 

I temat När alla tillåts vara den de är beskrev deltagarna hur viktigt det är för deras hälsa och 

lärande att få vara den de är, känna ömsesidigt förtroende mellan varandra och kunna stå för 

sina tankar. Detta stämmer överens med Bergmark (2008) som menar att ungdomar räknar 

med ömsesidigt förtroende från dem runt omkring dem vilket skapar mänsklig värdighet. 

Vidare understryker författaren att lärare och skolpersonal är viktiga personer i skolan för 

barn och elever. Deltagarna beskrev skolan som en plats för hälsa och lärande när eleven 

visade tilltro till dem och bad om hjälp. Att känna sig sedd och uppskattad var viktigt oavsett 

om eleven hade en dålig dag eller tyckte något i skolan var svårt. Bergmark och Kostenius 

(2011) menar att det är viktigt att läraren ser eleven och det de gör och visa dem uppskattning. 

Resultatet visade att arbeta utanför de pedagogiska ramarna är central samt möjligheten att 

fylla dagarna med diskussioner och skratt vilket är av betydelse i lärandet vilket Risberg, 

Risberg och Risberg (2016) menar då skrattet leder till minskad stress och spänning. Enligt 
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Bergmark (2008) ansåg elever att de värderade ett förhållande där båda parter kände sig 

kopplade till varandra i delaktighet. Enligt Bergmark och Kostenius (2011) handlar 

delaktighet om att lära av varandra. Delaktighet ökar även välbefinnandet, engagemang och 

som individer vinner vi mer på att vara öppna och lära av varandra (Bergmark & Kostenius, 

2011).  

 

Resultatet av studien visade på att hälsa är olika för alla individer men det ska få oss att må 

bra. Melder (2011) menar att hälsa är personligt utifrån individens relation till sig själv, sin 

omgivning eller det den upplever själv mår bra utav. Deltagarna berättade även hur viktigt det 

är att ge eleverna kunskap och tron att allt är möjligt bara viljan finns där. Detta kan jämföras 

med Bergmark (2008) som menar att det finns vissa elever som tror på sin egen kapacitet och 

sitt egna värde men det finns elever som inte gör det och i det långa loppet kan detta leda till 

låg självkänsla och att man börjar tvivla på sin egna förmåga. Enligt Lindwall (2011) är 

självkänsla lite som luft, osynligt, flyktigt och inte direkt greppbart men det är ändå 

betydelsefullt för oss individer och vår överlevnad. Kostenius och Lindqvist (2006) menar att 

genom att tro på att du ska lyckas förekommer större chans att lyckas. Studier visar på att 

elever som har bättre självdisciplin när det kommer till skolan har i regel högre betyg, både 

kursbetyg, standardiserade prestationstest och högskolebetyg (Duckworth, Gendler & Gross, 

2014).  

 

Temat När själen också får utrymme beskriver hur deltagarnas psykiska och själsliga hälsa 

och välbefinnande främjades när de fick tid till eftertanke och reflektion. Melder (2011) 

benämner själslig hälsa existentiell hälsa och menar att detta passar i Sveriges sekulariserade 

kontext. Författaren har översatt WHO:s frågeformulär (WHO, 2002) till svenska och kommit 

fram till att dessa åtta existentiella områden; meningen med/i livet, förundran, helhet, 

existentiell styrka, harmoni och inre frid, hoppfullhet; personlig tro som resurs, existentiell 

kontakt. Deltagarna i denna studie beskriver upplevelser av skolan som en plats för hälsa och 

lärande som återfinns i området harmoni och inre frid. Genom att reflektera och vara i nuet 

menar Grossman, Niemann, Schmidt och Walach (2004) ger individen en rikare och mer vital 

livssyn. Vidare menar författarna att man genom reflektion och mindfulness uppnår en 

förbättrad livskvalité. Deltagarna anger att skolan ska vara en plats där man kan stanna upp, 

reflektera och vara den man är. Genom att stanna upp och reflektera eller utöva någon form av 

återhämtande aktivitet kan man skapa ett utrymme för själen då man laddar upp sitt inre 

batteri för att kunna vara den bästa versionen av en själv. Deltagarna berättade om sin inre 

hälsa och att det var något de ansåg vara betydelsefullt för återhämtning. Bergmark och 

Kostenius (2017) menar att meningsfulla situationer grundläggs i respektfulla relationer, 

vilket skapar engagemang för inlärning.  

Deltagarna beskrev naturen som en central del för hälsa och lärande för alla som vistas där 

samt att det ska finnas en möjlighet att utvecklas. De menade att naturen var betydande för 

dem på så sätt att det kunde finna trygghet och gemenskap mellan varandra. Felsten (2009) 

menar att naturen kan användas som ett naturligt avbrott i studierna för att ge eleverna 

återhämtning ute i det fria. Författaren menar även att naturmålningar på väggar och en 

verklig natur ger likvärdig återhämtning. Deltagarna upplevde att de påverkades positivt av att 

spontant gå ut i naturen och ha lektioner utomhus skapade en gemenskap och trygghet. 
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Risberg, Risberg och Risberg (2016) förklarar att när vi vistas i naturen ökar vår 

koncentrationsförmåga och bidrar med andra positiva effekter på vår kropp som exempelvis 

hjärtfunktion och hormonutsöndring. Vidare menar författarna att människor behöver en 

balans mellan den spontana och den riktade uppmärksamheten för stunden för att kroppen ska 

få möjlighet att återhämta sig och fylla på med ny energi. 

Temat När det handlar om att ta ansvar beskrev hur deltagarna hälsa främjades genom att 

vara en del i gemenskapen och få ta ansvar. Bergmark och Kostenius (2011) menar att 

gemenskap är att känna samhörighet med andra. Deltagarna beskrev att skolan är också en 

plats där eleverna ska få möjlighet att utvecklas utifrån deras egna förutsättningar. Genom att 

känna en gemenskap blir skolmiljön till en plats för hälsa och lärande då man umgås 

tillsammans som jämlikar och lär. Deltagarna såg skolan som en plats där de tillsammans kan 

utvecklas och vara varandras stöttepelare. När elever får ta ansvar för sina studier och 

utvecklas i egen takt skapar man lojalitet där man i detta sammanhang talar om ett gemensamt 

ansvar. Enligt Rock och Degeling (2015) är lojalitet ett gemensamt engagemang för att klara 

av kostnader som socialt, finansiellt, emotionellt eller annat kan medföra för att hjälpa andra. I 

läroplanen för grundskola, förskola och fritidshem står det att skolan ska gestalta och 

förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet samt alla människors 

lika värde (Skolverket, 2011b). Vidare beskrivs att skolan ska gestalta och förmedla 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta vilket visar på 

skolans värdegrund. Resultatet visar att man genom att skapa förutsättningar för 

medbestämmande och en känsla av solidaritet på skolan kan man främja hälsan och således 

blir skolan en plats för hälsa och lärande. Att elever och lärare står som jämlikar och inte 

enbart som auktoriteter i förhållande till elever skapar en känsla av samhörighet och förståelse 

vilket kan leda till en ökad gemenskap som kanske inte annars skulle infunnit sig. Detta 

förhållningssätt återfinns i begreppen empowerment (WHO, 1986) och KASAM 

(Antonovsky, 2005) vilka är förenliga med hälsofrämjande arbete (WHO, 1986).  

För att skolan ska kunna vara en plats för hälsa och lärande för alla som vistas där är det 

viktigt att man ser till att alla dimensioner av hälsa – fysiska, mentala, social och existentiella 

– tillgodoses och att man väver in naturvistelser för deltagarna vilket är viktiga komponenter i 

undervisningen. Fysisk aktivitet är det ofta fokus på hälsofrämjande aktiviteter i skolan 

(Lindqvist, 2015) till skillnad från vår studie där fokus låg på de övriga välbefinnande 

dimensionerna så som mentala, sociala och existentiella framträdde. Deltagarna beskrev 

utomhusvistelse och även om inte fysisk aktivitet nämndes skulle man kunna tänka sig att 

rörelse ingick. Enligt Lindqvist (2015) finns dessutom stöd för att fysisk aktivitet kan främja 

lärande och andra än fysiska aspekter av hälsa så som motivation, självkänsla och gemenskap. 

Framtida forskning 

Elever ska kunna utveckla en hälsomedvetenhet och skapa en förståelse för hur olika 

levnadsvanor kan påverka en individs hälsa och liv (Skolverket, 2011a) och skolpersonal kan 

behöver aktörer utifrån och inom skolan för att arbeta med hälsofrämjande insatser 

(Socialstyrelsen, 2004). Med utgångspunkt i empowerment, det vill säga delaktighetsskapande 

processer i hälsofrämjande arbete i skolan skulle möjliggöra både skolpersonal och elevers 

medskapande för att främja lärande och hälsa (Bergmark & Kostenius, 2011). Kunskap om 
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hälsofrämjande arbetsmetoder som kan tillämpas i skolan som del av den ordinarie 

verksamheten behövs. Hälsofrämjande arbetssätt i skolan finns stöd för i läroplanen 

(Skolverket, 2011b) men ytterligare interventions och implementeringsforsking behövs för att 

undersöka hur dessa kan bli del av skolans systematiska utvecklingsarbete och ordinarie 

verksamhet. 

Slutsats 

Baserat på studiens resultat kan skolan med fördel utgöra en plattform för hälsofrämjande 

arbete för att öka skolans miljö som en plats för hälsa och lärande för alla som vistas där. De 

deltagande skolpersonalens upplevelser visar på att trygghet är viktigt för att kunna främja 

hälsa och lärande i skolans miljö. Trygghet skapas genom delaktighet, respekt, omtänksamhet 

och tid för reflektion. Kostenius och Lindqvist (2006) beskriver med referens till Edgar 

Borgenhammars texter hur “tillitsohälsan” växte sig stark under slutet av 1900-talet och att så 

är fallet än idag. “Tillitsohälsa” menar författarna är en minskad tilltro till den egna förmågan 

och andras stöd vilket vi anser att man kan motarbeta med hjälp av hälsofrämjande arbete 

baserat på denna studies resultat. I denna studie beskrev deltagarna hur man genom trygghet, 

respekt och omtänksamhet kan öka tilltron till den egna förmågan samt öka självkänslan. 

Detta ökade förmågan för inlärning och skapade en gemenskap och delaktighet som 

deltagarna såg som central för möjligheterna för hälsa och lärande för alla som vistas där.  

WHO (1986) menar att man kan öka individens möjlighet att ta kontroll över den egna hälsan 

genom att arbeta hälsofrämjande så att skolan blir en plats för hälsa och lärande för alla som 

vistas där. Kostenius och Lindqvist (2006) menar att helhetssynen på hälsopromotivt arbete 

och empowerment tanken innebär bland annat att stärka individen vad gäller kunskap, 

kompetens och självförtroende för att stärka individen att göra medvetna och självständiga 

val. Deltagarna beskriver hur de upplever skolan som en plats för hälsa och lärande för alla 

som visas där när man tar alla dimensioner av hälsa i åtanke. Genom att uppleva en 

delaktighet ansåg deltagarna att deras självupplevda hälsa förbättrades, känslan av att vara 

som en stor familj var viktig för både hälsa och lärandet. I de olika teman som finns beskrivna 

i resultatet visar det på att psykiskt, socialt och existentiell hälsa täcks. WHO (1998) beskriver 

dem som genrer för hälsa och livskvalité vilka kompletterar och överlappar varandra. Genom 

att deltagarna redan lägger fokus på det som fungerar och det som är friskt när de beskriver 

skolan som en plats för hälsa och lärande visar på ett salutogent förhållningssätt där man 

fokuserar på friskfaktorerna och kunskap om vad som fungerar och är hälsosamt. Detta stärker 

vår argumentation för att arbeta med en hälsofrämjande skolutveckling där hälsopromotion 

utövas på alla stadier baserat på en holistisk definition av hälsa som innefattar fysiska aspekter 

såväl som mentala, sociala och existentiella. Det är ingen tvekan om att människor ser 

återhämtning och hälsa som något avgörande för det inre välbefinnandet (Govind, Ratchagar, 

& Ruby Violet Rani, 2014). När man tillåts tid till reflektion och eftertanke främjar man den 

existentiella hälsan genom att ge individen möjlighet till återhämtning. Aronsson, Astvik och 

Gustafsson (2014) menar att genom att ge individen tid för reflektion och återhämtning kan 

minska på yttre krav och stress. 
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Enligt läroplanen (Skolverket, 2011b) ska skolan ansvara för att varje elev har fått kunskaper 

och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Enligt 

Skolverket (2012) ska skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande samt stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. Vi argumenterar med inspiration från Kostenius och 

Lindqvist (2006) att hälsovägledare kan utgöra ett stöd för pedagoger och elevhälsan i 

hälsofrämjande arbete. Med resultaten i denna studie i åtanke kan hälsovägledare arbeta med 

de aspekter som deltagarna lyft fram som viktiga för hälsa och lärande. Vidare kan stödet för 

pedagoger och elevhälsan bestå i att utföra hälsoaktiviteter, utarbeta policydokument för 

hälsofrämjande förhållningssätt i skolan samt bilda och underhålla nätverk i det omliggande 

samhället för att verka för god hälsa för alla som vistas på skolan.   

 

Gemenskap och trygghet kan främja hälsa och lärande vilket kan möjliggöras genom att visa 

respekt, omtänksamhet samt genom tid till reflektion och delaktighet.  

  



 

Julia Fredriksson och Susanne Sjöblom 

 

Referenser 

Alker, H. J., Wang, M. L., Pbert, L., Thorsen, N., & Lemon, S. C. (2015). Impact of school 

staff health on work productivity in secondary schools in Massachusetts. Journal of School 

Health, 85(6), 398-404. doi: 10.1111/josh.12266 

 

Alexandropoulou, M. (2013). The health promoting school and the school nurse: A content 

analysis of school staff's views. British Journal of School Nursing, 8(3), 134-141. 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

Arbetsmiljöverket. (2011). Rektorers arbetsmiljö. Göteborg: Arbetsmiljöverket. 

 

Aronsson, G., Astvik, W., & Gustafsson, K. (2014). Work conditions, recovery and health: A 

study among workers within pre-school, home care and social work. The British Journal of 

Social Work, 44(6), 1654-1672. doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1093/bjsw/bct036 

 

Backlund, Å., Elofsson, S., & Trygged, S. (2013). Vem kan man lita på? skolelevers 

förtroende för skolpersonal. Socialmedicinsk Tidskrift, 90(4), 591-603. 

 

Backman, Y., Alerby, E., Bergmark, U., Gardelli, Å., Hertting, K., Kostenius, C., & Öhrling, 

K. (2012) Learning within and beyond the classroom: Compulsory school students voicing 

their positive experiences of school. Scandinavian Journal of Educational Research, 56 (5) 

555-570. doi.org/10.1080/00313831.2011.621138 

 

Barnombudsmannen. (2008). Kom närmare. Barnombudsmannens årsrapport 2009. 

Stockholm: Barnombudsmannen. 

 

Bergmark, U. (2008). ‘I want people to believe me, listen when I say something and 

remember me’. How students wish to be treated.  Pastoral Care in Education, 26(4), 267–

279. doi: 10.1080/02643940802472205 

 

Bergmark, U., Ghaye, T., & Alerby, E. (2007). Reflective and appreciative actions that 

support the building of ethical places and spaces. Reflective Practice, 8(4), 447-466. 

doi:10.1080/14623940701649688 

 

Bergmark, U., & Kostenius, C. (2017). Students’ Experiences of Meaningful Situations in 

School. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 

10.1080/00313831.2016.1258670 

 

Bergmark, U., & Kostenius, C. (2011). Uppskattningens kraft - lärande, etik och hälsa. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bergmark, U., & Kostenius, C. (2009). ‘Listen to me when I have something to say’: students’ 

participation in research for sustainable school improvement. Improving Schools, 12(3), 249-

260. doi: 10.1177/1365480209342665  

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1093/bjsw/bct036
http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2011.621138
http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2011.621138


 

Julia Fredriksson och Susanne Sjöblom 

 

 

Cale, L. (2000). Physical Activity Promotion in Schools‐ ‐ PE Teachers’ Views. European 

Journal of Physical Education, 5(2), 158-168. doi.org/10.1080/1740898000050204 

 

Carlson, E. A., Englund, M. M., Farrell, A. K., Simpson, J. A., & Sung, S. (2017). The impact 

of stress at different life stages on physical health and the buffering effects of maternal 

sensitivity. Health Psychology, 36(1), 35-44. doi: 

10.1037/hea0000424;10.1037/hea0000424.supp 

 

Cope, D. G. (2014). Methods and meanings: Credibility and trustworthiness of 

qualitative research. In Oncology nursing forum,41(1),89-91. doi: 10.1188/14.ONF.89-91 

Cox, T. (1997). Workplace health promotion. Work & Stress, 11(1), 1-5. doi: 

org/10.1080/02678379708256817 

 

Denscombe, M. (2014). The Good Research Guide : For Small-scale Research Projects. 

Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education. 

 

Duckworth, A. L., Gendler, T. S, & Gross, J. J. (2014). Self-control in school-age children. 

Educational Psychologist, 49(3), 199-217. 

 

Ejlertsson, G. (2014). Statistik för hälsovetenskaperna. (3. Uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of 

Advanced Nursing 62(1), 107–115. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 

Felsten, G. (2009). Where to take a study break on the college campus: An attention 

restoration theory perspective. Journal of Environmental Psychology, 29(1), 160-167. 

doi:10.1016/j.jenvp.2008.11.006 

Fernet, C., Trépanier, S. G., Austin, S., & Levesque-Côté, J. (2016). Committed, inspiring, 

and healthy teachers: How do school environment and motivational factors facilitate optimal 

functioning at career start?. Teaching and Teacher Education, 59, 481-491. 

doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.019 

 

Flueckiger, L., Lieb, R., Meyer, A. H., Witthauer, C., & Mata, J. (2016). The importance of 

physical activity and sleep for affect on stressful days: Two intensive longitudinal studies. 

Emotion, 16(4), 488-497. doi: org/10.1037/emo0000143 

 

Frerichs, L., Brittin, J., Intolubbe‐ Chmil, L., Trowbridge, M., Sorensen, D., & Huang, T. T. 

K. (2016). The Role of School Design in Shaping Healthy Eating‐ Related Attitudes, 

Practices, and Behaviors Among School Staff. Journal of School Health, 86(1), 11-22. doi: 

10.1111/josh.12347  

 

http://dx.doi.org/10.1080/02678379708256817
http://dx.doi.org/10.1080/02678379708256817
http://dx.doi.org/10.1080/02678379708256817
http://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.019
http://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.019
http://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.019
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/emo0000143
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/emo0000143


 

Julia Fredriksson och Susanne Sjöblom 

 

Gabriel, S., Carvallo, M., Jaremka, L. M., & Tippin, B. (2008). A friend is a present you give 

to your “Self”: Avoidance of intimacy moderates the effects of friends on self-liking. Journal 

of Experimental Social Psychology, 44(2), 330-343. doi:10.1016/j.jesp.2007.07.008 

 

Gard, G. (2002). Work motivation - A brief review of theories underpinning health 

promotion. Physical Therapy Reviews, 7(3), 163-168. doi: 10.1179/108331902215001525 

 

Ginsburg, K. R. & Rich, M. (1999). The reason and rhyme of qualitative research: why, when, 

and how to use qualitative methods in the study of adolescent health. Journal Of Adolescent 

Health, 25(6), 371-378. doi: 10.1016/S1054-139X(99)00068-3) 

 

Goodnite, P. M. (2014). Stress: A concept analysis. Nursing Forum, 49(1), 71-74. doi: 

10.1111/nuf.12044 

 

Gold, E., Smith, A., Hopper, I., Herne, D., Tansey, G., & Hulland, C. (2009). Mindfulness-

based stress reduction (MBSR) for primary school teachers. Journal of Child & Family 

Studies, 19(2), 184-189. doi: 10.1007/s10826-009-9344-0 

 

Govind, K., Ratchagar, I., & Ruby Violet Rani, E. (2014). Job Stress in Relation to Mental 

Health among the College Teachers. Annamalai International Journal of Business Studies & 

Research, 6(1). 35-46. 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 

105-112. doi: org/10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress 

reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of psychosomatic research, 57(1), 35-

43. 

 

Klusmann, U., Richter, D., & Lüdtke, O. (2016). Teachers emotional exhaustion is negatively 

related to students achievement: Evidence from a large-scale assessment study. Journal of 

Educational Psychology, 108(8), 1193-1203. doi:10.1037/edu0000125 

 

Kostenius, C. (2008). Giving Voice and Space to Children in Health Promotion. 

 

Kostenius, C., & Lindqvist, A-K. (2006). Hälsovägledning - Från ord och tanke till handling. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Kostenius, C., & Öhrling, K. (2006). Schoolchildren from the north sharing their lived 

experience of health and well-being. International Journal of Qualitative Studies on Health 

and Well-being, 1(4), 226-235. doi: 10.1080/17482620600747485 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001


 

Julia Fredriksson och Susanne Sjöblom 

 

 

Lindwall, M. (2011). Självkänsla - bortom populärpsykologi och enkla sanningar. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lindqvist, A. K. (2015). Promoting adolescent´s physical activity @ school (Doctoral thesis, 

Department of Health science, 1402-1544). Luleå: Luleå University of Technology. 

Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:991248/FULLTEXT02.pdf 

 

Lärarförbundet. (2014a). Bra arbetsmiljöer höjer elevernas resultat. Stockholm: 

Lärarförbundet. 

 

Lärarförbundet. (2014b). Låt skolledare fokusera på att vara skolledare. Stockholm: 

Lärarförbundet. 

Melder, C. A. (2011). Vilsenhetens epidemiologi: en religionspsykologisk studie i existentiell 

folkhälsa (Doktorsavhandling, Psychologia et sociologia religionum, 25). Uppsala: Acta 

Universitatis Upsaliensis. Tillgänglig: http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:371919/FULLTEXT01.pdf 

Morse, L. L., & Allensworth, D. D. (2015). Placing Students at the Center: The Whole 

School, Whole Community, Whole Child Model. Journal of school health, 85(11), 785-794. 

doi: 10.1111/josh.12313 

 

Olander, E., Ringsberg, K.C., & Tillgren, P. (2014). Health literacy - Teori och praktik i 

hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur. 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Kvalitativa och kvantitativa perspektiv - 

forskningsprocessen. Stockholm: Liber. 

 

Rock, M. J., & Degeling, C. (2015). Public health ethics and more-than-human solidarity. 

Social Science & Medicine, 129, 61-67. doi:10.1016/j.socscimed.2014.05.050 

 

Thomas, F., & Aggleton, P. (2016). A confluence of evidence: What lies behind a “whole 

school” approach to health education in schools?.Health Education, 116(2), 154-176. 

doi.org/10.1108/HE-10-2014-0091 

 

Turcotte, P., Carrier, A., Desrosiers, J., & Levasseur, M. (2015). Are health promotion and 

prevention interventions integrated into occupational therapy with olders adult having 

disabilities? Insight from six community health setting in Québec, Canada. Australian 

Occupational Therapy Journal, 62(1), 56-67. doi:10.1111/1440-1630.12174 

 

Risberg, A., Risberg, C., & Risberg, D. (2016). Stress, Prestation & Återhämtning. 

Örnsköldsvik: Kunskap till hälsa. 

 

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. 2 uppl. Stockholm: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:991248/FULLTEXT02.pdf
http://dx.doi.org/10.1108/HE-10-2014-0091
http://dx.doi.org/10.1108/HE-10-2014-0091
http://dx.doi.org/10.1108/HE-10-2014-0091


 

Julia Fredriksson och Susanne Sjöblom 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. 

 

Skolverket. (2015). Attityder i skolan. Skolverket: Stockholm. 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3654.pdf%3Fk%3D3654 

 

Skolverket. (2011a). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskolan 2011. Skolverket: Stockholm. 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 

 

Skolverket. (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Skolverket: Stockholm 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575 

 

Skolverket. (2012). Elevhälsa - tydligare krav på elevhälsan. Skolverket: Stockholm. 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254866!/Elevh%C3%A4lsa%20-%20120228.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2016). Vägledning för elevhälsan. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2004). Socialstyrelsen riktlinjer för skolhälsovården. Från 

http://www.barnintro.se/Kap4/Socialstyrelsens_riktlinjer_for_skolhalsovarden.pdf 

 

SOU 2000:91. Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan. Stockholm: 

Socialdepartementet. 

 

Stults-Kolehmainen, M. A., & Sinha, R. (2013). The effects of stress on physical activity and 

exercise. Sports medicine, 44(1), 81-121. doi: 10.1017/S1368980099000567 

 

Trost, J. (2012). Enkätboken (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

van der Zwan, J. E., de Vente, W., Huizink, A. C., Bögels, S. M., & de Bruin, E. I. (2015). 

Physical activity, mindfulness meditation, or heart rate variability biofeedback for stress 

reduction: a randomized controlled trial. Applied psychophysiology and biofeedback, 40(4), 

257-268. doi: 10.1007/s10484-015-9293-x 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Vetenskapsrådet: Elanders Gotab. Hämtad 16 mars 2017 från Vetenskaprådet, 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3654.pdf%3Fk%3D3654
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3654.pdf%3Fk%3D3654
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3654.pdf%3Fk%3D3654
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254866!/Elevh%C3%A4lsa%20-%20120228.pdf
http://www.barnintro.se/Kap4/Socialstyrelsens_riktlinjer_for_skolhalsovarden.pdf
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


 

Julia Fredriksson och Susanne Sjöblom 

 

Världshälsoorganisationen. (1948). WHO definition of Health, Hämtad 20 februari 2017 från 

Världshälsoorganisationen, http://www.who.int/about/mission/en/ 

Världshälsoorganisationen. (1986). The Ottawa charter for health promotion, Hämtad 20 

februari 2017 från Världshälsoorganisationen, 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/ 

 

Världshälsoorganisationen. (1998). Health promotion Glossary. Geneve: World Health 

Organization. Från, 

http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf 

World Health Organization [WHO]. (2002). WHOQOL-SRPB Field-Test Instrument. 

Department of Mental Health and Substance Dependence. Geneva: WHO. (Elektronisk). PDF 

format. Tillgänglig: 2017-05-16 http://www.who.int/mental_health/media/en/622.pdf 

World Health Organization. (2017). Health promoting schools - experiences from the Western 

Pacific Region. Hämtad 16 mars 2017 från World Health Organizationen, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254658/1/9789290617884-eng.pdf 

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur och Kultur.

http://www.who.int/about/mission/en/
http://www.who.int/about/mission/en/
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf
http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf
http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf


 

Julia Fredriksson och Susanne Sjöblom 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter Julia Fredriksson och Susanne Sjöblom och läser på Hälsovägledarprogrammet vid 

Luleå tekniska universitet. 

  

Under våren kommer vi att skriva vår kandidatuppsats med fokus på att undersöka 

skolpersonalens upplevelse av skolan som plats för hälsa och lärande. Syftet med detta brev är 

att informera om denna studie som innefattar det öppna brev vi inbjuder er att delta i. 

  

Studien vilar på etiska grundprinciper som gäller; information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande av resultat. Detta innebär att deltagandet i studien är frivilligt och att du får 

information om din roll samt hur resultatet kommer att användas. Din medverkan består av att 

skriva ett öppet brev, det vill säga en skriftlig reflektion. Inga personuppgifter som kan 

identifiera individer inhämtas, du uppger endast din profession och kön på det öppna brevet 

och datamaterialet kommer endast att läsas av oss som genomför studien och vår handledare. 

Resultatet kommer att presenteras så att du som person inte går att identifiera och kommer att 

publiceras på universitetets hemsida. 

  

Om du vill delta lämnar du in ditt öppna brev och när du lämnar in brevet (utan namn) har du 

godkänt de ovanstående villkoren för deltagande. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Julia Fredriksson                                                                              Susanne Sjöblom 

julfre-2@student.ltu.se                                                              segsus-7@student.ltu.se 

070-xxx xx xx                                                                                  070-xxx xx xx 

  

Handledare 

Catrine Kostenius, Professor i Hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

Catrine.Kostenius@ltu.se 

070-200 04 64 
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Bilaga 2 – Öppet brev 

Först lite om vem jag är: Profession ____________________________ Kön: _________ 

 

Nu ska jag berätta om när jag upplevde att skolan var en plats för hälsa och lärande….  
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