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FÖRORD 
 
 
Har arbetat som mellanstadielärare i över tre decennier och hela tiden varit speciellt 
intresserad av hälsofrågorna. På 1980-talet var jag med i kommunens hälsolag, som 
på den tiden utbildades och följdes upp av Länsskolnämnden i Värmland. När magis-
terutbildningen i Folkhälsovetenskap även vände sig mot lärare var det naturligt för 
mig att söka den, bland annat för att se hur synen på hälsa utvecklats. När vi skulle 
välja ämne för vår magisteruppsats var det intressant att undersöka om den satsning 
med miljö- och hälsofrämjande skola som gjorts i Värmland, påverkat hälsounder-
visningen och synen på hälsa. 
Att vi författare har olika bakgrund och erfarenheter har varit berikande under 
skrivprocessen då vi sett problemställningen med olika ”glasögon”. En gemensam 
grund står vi dock på och det är att vi båda är föräldrar med barn och ungdomar i 
vardagen. 
 
Ingrid Guldbrandsson 
 
 
 
Redan när jag utbildade mig till leg. sjukgymnast år 1993 fanns ett stort intresse för  
hur livsstil och hälsoaspekter påverkade oss som individer. Att från början möta 
människor, som av olika anledningar blivit sjuka eller skadade, till att idag motivera 
och stödja medmänniskor till att främja sin hälsa är ett oerhört stimulerande område 
att arbeta inom. 
Att kunna bredda sin kompetens genom att se på hälsa ur olika perspektiv kändes 
spännande, vilket gjorde valet lätt att söka den magisterutbildning inom folkhälsove-
tenskap som skulle starta på Karlstads Universitet. 
För att utvecklas ytterligare tyckte jag att det fanns en utmaning i att välja ett för 
mig okänt ämne, när det gällde det examensarbete som skulle ingå i utbildningen. Att 
konfronteras med frågeställningar inom skolans värld, som också finns inom hälso- 
och sjukvården har varit mycket stimulerande. Att dessutom få ta del av en annan 
professions erfarenheter har inte gjort arbetet mindre roligt. 
 
Maria Björklund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAMMANFATTNING 
 
Hälsofrämjande skola är en skola som målmedvetet och långsiktigt satsar på att dels, 
utifrån ett salutogent perspektiv, utveckla hela skolans vardag som en stödjande och 
främjande fysisk och psykosocial miljö för hälsa och lärande, dels stärka och utveck-
la hälsoundervisningen. 
Ett stort europeiskt hälsoprojekt, The European Network of Health Promoting Scho-
ols (ENHPS), startades år 1992 och bygger på en vid syn av begreppet hälsa. Initiati-
vet togs av Europarådet, EU och WHO: s europakontor, där det sistnämnda har hand 
om projektsekretariatet. För att ett land ska få delta i nätverket med hälsofrämjande 
skolor krävs att projektet förankras på högsta nivå inom såväl skol- som hälsodepar-
tement. Under 1999 beslutades att Landstinget i Värmland skulle avsätta medel för 
att införa konceptet miljö- och hälsofrämjande skola i Värmland. Projektansvaret för-
lades till dåvarande Folkhälsan Värmland samt Kommunförbundet Värmland. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om nätverksarbetet med miljö- och hälso-
främjande skola i Värmland lett till en skolutveckling i hälsofrämjande riktning. Stu-
dien genomfördes som en enkätstudie omfattande kontaktpersonerna i nätverket. För 
att få en helhetsbild gjordes också en genomgång av källmaterial samt intervjuer med 
nyckelpersoner. Studien visar att några av de väsentligaste åtaganden som de pro-
jektansvariga men också skolorna förbundit sig med inte genomförts. Årsrapporte-
ring från skolorna angående utveckling redovisades enbart från två skolor efter första 
året. En utvärdering av nätverksamarbetet har genomförts vid ett tillfälle med frågor-
na ”vad var bra, vad var mindre bra, vad kan göras bättre?”. Den processutvärdering 
som skulle genomföras under hela projekttiden har inte genomförts. Hälften av kon-
taktpersonerna i nätverket upplevde att de genom nätverksarbetet nått en skolutveck-
ling i miljö- och hälsofrämjande riktning. Faktorer som de upplevt avgörande var att 
alla på skolan engagerar sig och att eleverna blir delaktiga. Resultatet visar också att 
hälften av de tillfrågade tror att deras skolor skulle ha utvecklats i miljö och hälso-
främjande riktning även utan deltagande i nätverket. 
 
 
 
Nyckelord: hälsa, hälsofrämjande skola, nätverk, miljö, skolutveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT    
 
The health promoting school is a school that resolutely an in a long-term on one hand 
goes in for, from a salutogenic point of view, developing the everyday school as a 
supporting and promoting physical and psychosocial environment for the well-being 
as well as the learning, and on the other hand strengthen and develop the health edu-
cation. The European Network of Health Promoting Schools (ENHPS), was launched 
in 1992 and it based on a broad view on the health concept as a whole. The initiative 
was taken by the council of Europe, the EU and the WHO´s European office where 
the latter is responsible for the project secretariat. A country can take part of the 
health promoting school network only if the project is firmly established on the high-
est level at both the School and the Health Department. During the year 1999 it was 
decided that the County Council in Värmland should set an aside found to introduce 
the Environment- and Health Promoting School concept in Värmland. The responsi-
bility for the project was given to the Folkhälsan Värmland (Public Health Promoting 
Värmland) and the Kommunförbundet Värmland (Association of Local Authorities 
Värmland) 
 
The purpose of the present study was to examine whether the network with the 
Health Promoting School in Värmland has led to a development of the Health Pro-
moting concept in the school environment (of the schools that were involved in the 
network). The study was carried out as an opinion poll involving the contact indi-
viduals involved in the network. A general review was done of the source material. 
Together with interviews with people with a key role in order to have a general im-
pression of the background. The result showed that some of the main commitments 
undertaken by the responsible of the project and by the schools had not been carried 
out. The annual report from the schools (involved) regarding the development was 
only reported from two schools after the first year. An evaluation of the network with 
following questions has been carried out once:” what was positive, what was less 
positive, what can be improved”. The process evaluation which was meant to be 
done during the whole project was not carried out. Half of the contacts in the net-
work considered that they had achieved a development in the school environment re-
garding the Environment- and Health Promoting issues thanks the to the network. 
They also believe that determining factors for a development in the school environ-
ment are that all people in the school involve themselves in the project and that the 
pupils participate actively. The result also shows that half of the questioned believe 
that they would have developed in a health promoting way even without the partici-
pation in the network. 
 
 
 
Keywords: health, health promoting school, network, environment, development in 
school environment 
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1 BAKGRUND 
 
1.1 Hälsa 
Ordet ”hälsa” betyder olika saker för olika människor. Det har forskats och skrivits 
mycket om människors syn på hälsobegreppet (Ewles och Simnet, 1994). Enligt 
WHO´s definition från 1946 är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och handikapp (Janlert, 
2000). Hälsoarbetare har gjort modeller för att förtydliga begreppet och utvinna en 
användbar definition av hälsa. En väg att göra detta är med en modell som tar fasta 
på att WHO´s definition innehåller två dimensioner av hälsa. Den ena dimensionen 
kan kallas ett sjukdomsperspektiv med polerna sjuk och frisk. Den andra kan benäm-
nas ett hälsoperspektiv med polerna må bra och må dåligt. Modellen föreslår en 
koppling mellan dimensionerna i form av en möjlighet att den som är frisk, men inte 
mår bra, lättare blir sjuk och den som är sjuk, men mår bra, lättare blir frisk menar 
Nilsson (2003). Detta illustreras i det så kallade hälsokorset (figur 1) där Hanson 
(2004) ger en beskrivning av de olika dimensionerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figur 1 Hälsokorset 
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Sjuk                    Frisk 
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A Idealt eller optimalt hälsotillstånd 
B Inga eller få krämpor, men mår inte bra 
C Mår dåligt och har sjukdom 
D har handikapp eller sjukdom, men mår bra 



 2 

 
God hälsa är således något mer än avsaknad av sjukdom. Man kan uppleva god hälsa 
även om man har en medicinsk diagnos och omvänt må dåligt även utan att ha drab-
bats av någon känd sjukdom. I Ottawa charter 1986 (www.euro.who.int) beskrivs 
hälsofrämjande arbete som en process som möjliggör för människor att öka kontrol-
len över de faktorer som påverkar hälsan. Hälsan ses som en resurs hos individen och 
den är beroende av både en klok hälsopolitik och en livsmiljö som är stödjande och 
stimulerande för människorna. Begreppet ”stödjande miljöer för hälsan” myntades 
under Ottawakonferensen och fick under Sundsvallskonferensen 1991 en praktisk de-
finition. Den innebär att begreppet ansluter till de fysiska och sociala aspekterna av 
vår omgivning. Det innefattar var människor bor, deras lokalsamhälle, deras hem, där 
de arbetar och leker. Begreppet innefattar också de förhållanden som bestämmer till-
gång till levnadsresurser och möjligheter till att utöva sin makt (Haglund och Svan-
ström, 1995). 
 
Människors uppfattning om hälsa och hur man håller sig frisk är starkt kulturellt 
präglad. Synen på hälsa hänger därför nära samman med värdegrundsfrågor. Det 
finns vissa grundläggande värderingar som människor från de flesta kulturer delar, 
som handlar om överlevnad och basala mänskliga rättigheter. Det finns också olikhe-
ter som kan leda till konflikter som man måste lära sig hantera. De flesta människor, 
oavsett ursprung och tidigare erfarenheter, strävar efter att må bra, ha ett gott liv, leva 
länge, ha kraft och kreativitet. Alla föräldrar vill sina barns bästa. Hälsomålen kan 
vara gemensamma men synen på medlen kan vara olika (Skolverket, 2001). I april 
2003 biföll riksdagen regeringens proposition Mål för folkhälsan. Sverige har i och 
med det fått en nationell folkhälsopolitik. Eftersom hälsa är ett så eftersträvansvärt 
mål för de flesta vore det också naturligt att hela befolkningens hälsa, det vill säga 
folkhälsan, var ett av de mest angelägna politiska målen.  
 
I arbetet med den nya folkhälsopolitiken har man gjort ett viktigt strategiskt vägval. I 
stället för att utgå från sjukdomar eller hälsoproblem när målen för arbetet formule-
ras, valde man hälsans bestämningsfaktorer – det vill säga de faktorer i samhällsor-
ganisationen och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa. 
Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden där bestämningsfakto-
rerna anses ha störst betydelse för den svenska folkhälsan. Det övergripande syftet är 
att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa. De elva målområdena är 
följande: 
 

• Målområde 1: Delaktighet och inflytande 
• Målområde 2: Ekonomisk och social trygghet 
• Målområde 3: Trygga och sunda uppväxtvillkor 
• Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet 
• Målområde 5: Sunda och säkra miljöer 
• Målområde 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
• Målområde 7: Gott skydd mot smittspridning 
• Målområde 8: Trygg och säker sexualitet 
• Målområde 9: Ökad fysisk aktivitet 
• Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel 
• Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol 

 
De första sex målen handlar om strukturella faktorer, det vill säga förhållanden i 
samhället och omgivningen som i första hand påverkas genom opinionsbildande in-
satser och politiska beslut på olika nivåer. De övriga fem målen rör levnadsvanor 
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som individen själv påverkar, men där den sociala miljön spelar en mycket stor roll. 
Statens folkhälsoinstitut (fram till år 2001 Folkhälsoinstitutet) har som uppgift att, 
när det behövs, formulera delmål och ta fram indikatorer på hur väl målen uppfylls. 
Meningen är att uppföljningen delges regeringen genom återkommande folkhälso-
rapporter som bildar underlag för en diskussion om hur väl politiken har lyckats på-
verka folkhälsan (Statens folkhälsoinstitut 2003:31). Skolan med dess elever och per-
sonal, har koppling till flera målområden, de berörs direkt eller indirekt av samtliga 
elva målområden. 
 
1.2 Hälsofrämjande verksamhet 
Grundläggande begrepp inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är 
primär, sekundär och tertiär prevention. Den primära preventionen är insatser som 
sätts in innan sjukdom uppstått, den sekundära är de insatser i form av tidig upptäckt 
och tidig behandling av ohälsa. Tertiär prevention handlar om behandling och rehabi-
litering. I dag används också orden prevention, hälsofrämjande eller i viss mån pro-
motion i stället. Promotion är egentligen en försvenskning av engelskans – ”health 
promotion”. Motsvarande begrepp på svenska är ”hälsofrämjande”. Hälsofrämjande 
verksamhet handlar om att förbättra hälsotillståndet för såväl enskilda individer som 
grupper. Verksamheten går ut på att befrämja hälsa, att förespråka, stötta, uppmuntra 
och upprioritera såväl på det individuella som på det offentliga planet. Det har sedan 
länge rått en livlig diskussion om bruket av termerna hälsofrämjande verksamhet re-
spektive hälsoupplysning. Debatten uppstod i samband med att den hälsofrämjande 
verksamheten kom att omfatta fler aktiviteter än enbart traditionell hälsoupplysning, 
som främst gått ut på att informera om och förespråka individuella attityd- och bete-
endeförändringar. Risken med mycket fokus på personlig livsstil menade man, kunde 
leda till att skulden till ohälsan lades för mycket på individen. Arbetet blev nu i stäl-
let mer inriktat på övergripande frågor: att få till stånd socialpolitiska förändringar, 
att intressera arbetsgivarna för personalens hälsa samt att engagera sig i samhällsar-
bete i syfte att befrämja folkhälsan (Ewles och Simnet, 1994). Denna typ av verk-
samhet låg utanför den traditionella hälsoupplysningens område, och begreppet kom 
att bli en paraplyterm för alla dessa aktiviteter. Hälsofrämjande arbete bedrivs på ett 
flertal olika sätt och platser. För att tillämpa det hälsofrämjande arbetet behövs ett 
sammanhang. Hälsans bestämningsfaktorer finns inte bara hos individen utan också i 
dess omgivning och sammanhang, menar Hanson (2004). 
 
1.3 Hälsofrämjande arenor 
Arbetsplatsen: Arbete är en viktig del av varje människas liv. Det gäller både betalt 
och obetalt arbete. Det är uppenbart att hälsa och arbete hänger nära samman och 
därför är det viktigt att utveckla arbetsvillkor som är ett stöd för en positiv hälsout-
veckling. Arbete tillfredsställer flera vitala mänskliga behov. Det innefattar att få 
medel för överlevnad, att få utveckla självkänslan i kreativt skapande och att bidra 
till det allmänna bästa i samhället, menar Haglund och Svanström (1995). I dag när 
arbetslösheten drabbar redan utsatta grupper hårt, ökar risken för ohälsa markant hos 
barn som växer upp i en ”arbetslöshetskultur” då dessa riskerar att ställas utanför ar-
betsmarknaden.  
 
Hälso- och sjukvården: den gällande hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i janua-
ri 1983. I paragraf 2 anges det övergripande målet ”en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen” (Haglund och Svanström, 1995). I folkhälsomålen, 
målområde sex ”en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård” går att läsa att sjukvår-
den har en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom sin specifika kompetens, breda kun-
skap, auktoritet och stora kontaktyta mot befolkningen”. Men vården behöver bli mer 
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hälsoorienterad och anlägga ett helhetsperspektiv på människors problem och övergå 
till ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete. Möjligheten att intervenera på 
ett tidigt stadium när det gäller rökning, fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och 
alkoholkonsumtion utnyttjas inte fullt ut (Statens folkhälsoinstitut, 2003).  
 
Skolan: Stor del av den ohälsa som drabbar befolkningen idag beror på våra levnads-
vanor. Undersökningar har visat att sådana grundläggs tidigt i livet, och möjligheten 
att förändra vanor är större i unga år. I skolan möter samhället alla barn och ungdo-
mar och det finns stora potentiella möjligheter att främja goda levnadsvanor och där-
med förbättra folkhälsan. Skolan är en central samhällsinstitution som tillsammans 
med hemmen kanske är den viktigaste platsen i växande människors liv. I skolan 
sker förutom förmedling av kunskap också en viktig social fostran, där barns grund-
läggande värderingar formas (Haglund och Svanström, 1995). 
 
1.4 Hälsofrämjande skola 
Världshälsoorganisationen, WHO, har lanserat begreppet ”Hälsofrämjande skolor” 
vilket utvecklats bland annat i Wales och Kanada och grundprinciperna är följande:  
 

• eleven ska vara i centrum för alla aktiviteter och planering, för den hälso-
främjande skolan måste bygga på en närmare analys av elevernas kunskap, 
attityder och behov 

• eleverna själva är aktivt involverade i den hälsofrämjande processen 
 

I Sverige innebär en hälsofrämjande skola att den dagliga verksamheten och miljön 
stödjer barn och ungas hälsa, lärande och personlig utveckling. Folkhälsoinstitutet 
redogör på följande sätt för den policy som tagits fram för arbetet med hälsofrämjan-
de skola: ”Den verkar för att hela skolans vardag blir en stödjande fysisk och 
psykosocial miljö för hälsa och lärande, dels stärker och utvecklar hälsoundervis-
ningen.” 
 
1.5 Internationellt arbete med hälsofrämjande skola 
År 1992 startades ett stort europeiskt hälsoprojekt, The European Network of Health 
Promoting Schools (ENHPS), som bygger på en vid syn på begreppet hälsa. Initiati-
vet togs av Europarådet, EU och WHO: s europakontor, där det sistnämnda har hand 
om projektsekretariatet. För att ett land ska få delta i nätverket krävs att projektet för-
ankras på högsta nivå inom såväl skol- som hälsodepartement. Från början deltog sju 
länder och 1997 var antalet upp i drygt 40 länder/regioner. Hur många län-
der/regioner som deltar 2005 har inte gått att få fram uppgifter om. Varje medver-
kande land utser ett tiotal pilotskolor, vars uppgift är att under en treårsperiod arbeta 
för att göra den egna skolan så hälsofrämjande som möjlig. Viktigt för projektet är att 
skolans arbete med hälsofrågor inte bara angår elevvårdspersonal och ett fåtal enga-
gerade på skolan, utan att all personal och alla elever och föräldrar får vara med och 
bygga upp och på något sätt arbeta för den gemensamma visionen – en hälsofräm-
jande skola. 
 
Internationella och nationella nätverk har byggts upp kring dessa pilotskolor. Tanken 
är att de metoder som utvecklas på pilotskolorna genom dessa nätverk skall spridas 
för att inspirera till vidare arbete (Folkhälsoinstitutet, 1997). Healthy Schools in Bri-
tish Columbia, Kanada, har bland annat kommit att bli en modell för hur inte minst 
barn och ungdomar själva kan bli direkt och aktivt engagerade i att ta ansvar för både 
sin skola, sina kamrater, sin undervisning och sin hälsa. Helhetsperspektiv och en vid 
syn på begreppet hälsa, samt ett mycket väl utvecklat samarbete med andra ”aktörer” 
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i lokalsamhället är några förklaringar till deras framgång. Nyckeln till de framgångar 
som nåtts är att varje deltagande skola tillämpar den nedan beskrivna femstegsmodel-
len. Resultaten visar att eleverna verkligen är med och fattar beslut, att elevernas 
självkänsla påtagligt har ökat och att eleverna känner att de kan åstadkomma föränd-
ringar. 
Femstegsmodellen presenteras i en översättning av Bokedal (1997): 
 
1. Skapa en gemensam vision av en hälsoskola 
Vilka ”partners” måste vara med om man skall lyckas? Kläcka idéer om en ”hälso-
skola”. Bli överens om en vision som delas av de inblandade. 
2. Välj och prioritera bland alla ”goda idéer” 
Välj något eller ett par uppslag att börja arbeta med 
3. Upprätta en handlingsplan 
Den skall vara realistisk 
4. Verkställ planen 
Se till att planen kan realiseras. Organisera och utse ansvariga. Sätt sedan i gång pro-
cessen. 
5. Utvärdera och celebrera 
Reflektera över vad ni gjort och om ni har uppnått målen. Se till att ha trevligt, fira 
framgång. 
 
1.6 Nationellt arbete med hälsofrämjande skola 
Folkhälsoinstitutet, numera Statens folkhälsoinstitut, är en statlig myndighet som bil-
dades 1992 med uppgift att verka för att fler ska få bättre hälsa. Särskilt stort intresse 
ägnas de faktorer som påverkar hälsa hos de grupper som är mest utsatta. Arbetet 
bygger på vetenskaplig grund och institutet samarbetar med och ger stöd till hälso-
projekt i kommuner, landsting, företag, organisationer och utbildningsväsende. 
 
Som när det gäller många viktiga samhällsfrågor hamnar skolan i fokus, så också när 
det gäller barns och ungdomars hälsa. Skolan står för dagliga möten mellan männi-
skor, vilket i sig skapar möjligheter för utveckling. I skolan lever och verkar mer än 
en miljon svenskar under en stor del av vardagen. Här möts individer med alla sina 
likheter och olikheter. De flesta, det vill säga eleverna, är i ett skede då de formas 
och utvecklas för att möta ”framtiden”. Även om påverkan är stark från olika håll 
spelar skolans sätt att fungera en viktig roll för varje enskild individ och för hälsout-
vecklingen, vilket i sig motiverar kontinuerligt stödjande insatser för att långsiktligt 
utveckla och stödja skolan utifrån ett helhetsperspektiv (Folkhälsoinstitutet, 1997). 
 
Under 1993 gick Sverige med i ENHPS och projektansvaret förlades till Folkhälsoin-
stitutet med Skolverket och Svenska Kommunförbundet som samarbetspartners. I 
Sverige har elva skolor deltagit i projektet under åren 1994 till 1996: 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

• Apladalsskolan, Värnamo 
• Gunillaskolan, Malmberget 
• Kärsbyskolan, Norsborg 
• Ljustadalens skola, Sundsvall 
• Nolhagaskolan, Alingsås 
• Stiglunds skola, Gävle 
• Svaneskolan, Lund 
• Tallbohovskolan, Järfälla 
• Torslandaskolan, Göteborg 
• Torvallaskolan, Östersund 
• Vivallaskolan, Örebro 
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Dessa skolor blev utvalda enligt gällande direktiv, det vill säga de är spridda geogra-
fiskt, ligger i olika typer av bostadsområden, kommer från både storstad och lands-
bygd och har olika erfarenhet av hälsofrämjande arbete. De elva skolorna har arbetat 
mycket olika som en naturlig följd av sina olika förutsättningar. De tre projektåren 
har följts av docent Rolf Lander vid Institutionen för pedagogik, Göteborgs Universi-
tet. Skolverket har bekostat utvärderingen (Folkhälsoinstitutet, 1997). Utvärderingen 
är processutvärdering och några tydliga effekter går inte att utläsa. Från 1997 utveck-
lade Folkhälsoinstitutet arbetet med hälsofrämjande skola ytterligare. Ett nätverk 
skapades där ca 600 skolor anmälde sitt intresse. Nätverket utvärderades och det vi-
sade sig fungera mer som en distributionskanal än ett levande nätverk. Många skolor 
hade anmält sitt intresse men det betydde inte att alla dessa skolor arbetade hälso-
främjande. Skolverket tog över ansvaret för hälsofrämjande skola år 2001. De hade 
dock inga planer på att fortsätta detta nätverk, utan snarare arbeta vidare med visio-
nen att alla skolor bör arbeta för en lärande miljö, där elever skall känna sig trygga 
och må bra. Nätverken finns dock kvar inom vissa regioner, det vill säga de håller 
kontakt, lär och stödjer varandra. Sådana nätverk finns exempelvis inom region Skå-
ne, Jönköpings län, Västernorrlands och Västerbottens län (Myndigheten för skolut-
veckling, 2003). 
 
1.7 Regionalt arbete med hälsofrämjande skola 
Efter att ha studerat och tagit del av det nationella projektet för Hälsofrämjade skola 
ville Landstinget i Värmland (1999) koppla ihop miljö och hälsa när det gäller skolan 
som arena. Båda delarna anses påverka hälsoutvecklingen och även förmågan att 
känna framtidstro. Begreppet miljö- och hälsofrämjande skola introduceras och me-
toder och modeller utvecklas för att understödja en god livsmiljö samt en god hälso-
utveckling hos barnen. Folkhälsan Värmland och Kommunförbundet Värmland blir 
gemensamt ansvariga för projektet men samarbetar även med Folkhälsoinstitutet, 
Miljöaktion Värmland samt Universitetet i Karlstad (Landstinget i Värmland, 1999).  
 
Folkhälsodelegationen, Landstinget i Värmland beslutade den 10 juni 1999 
 

• att ekonomiskt stöd för etablering av hälsofrämjande skolor skall vara ett pri-
oriterat område vid fördelning av det särskilda anslaget för utbildningsinsat-
ser inom folkhälsan samt 

• att förutsättningen för att Landstinget i Värmland skall engagera sig i arbetet 
kring hälsofrämjande skolor är att berörd kommun fattar likalydande beslut 
om att aktivt medverka i arbetet med hälsofrämjande skola. 

 
I september 1999 beslutar folkhälsodelegationen att avsätta 1,2 mkr samt 
 

• att Folkhälsan Värmland och Kommunförbundet Värmland gemensamt till-
ställer respektive kommuns barn- och ungdomsförvaltning ett brev med in-
tresseförfrågan om att medverka i arbetet gällande hälsofrämjande skola och 

• att för att Folkhälsodelegationen skall tillskjuta medel vid etablering av häl-
sofrämjande skola skall av den sökande skolans intresseanmälan framgå att 
elever, föräldrar, skolpersonal, skolledare oh kommunledning ställer sig bak-
om principerna för hälsofrämjande skola (Landstinget i Värmland, 1999). 

 
Under den första delen av år 2000 skickas en inbjudan ut till respektive kommuners 
barn- och ungdomsförvaltning att delta i projektet miljö- och hälsofrämjande skola i 
Värmland. I inbjudan presenteras frågeställningarna: 
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• Vad kan skolan göra för att främja barns hälsa och deras framtida hälsa som 
vuxna? 

• Kan skolan vara särskilt lämpad att anlägga en helhetssyn på barns miljö och 
utveckling och därigenom förbättra hälsobetingelserna? 

 
Det framgår av inbjudan att en ledningsgrupp knyts till projektet som kan vara till 
stöd för projektansvariga på respektive skola. I tidsplanen för projektet står att upp-
följning och delrapport presenteras i december varje år samt att en processutvärde-
ring görs under hela projekttiden. 
 
Samtliga kommuner i Värmland, förutom Hagfors och Munkfors anmälde sitt intres-
se att delta i projektet. Varje kommun utsåg en skola och kontaktperson. I Karlstad 
utsågs fyra skolor beroende på större invånarantal och fler skolor. Skolan i Sunne 
valde senare att hoppa av nätverket på grund av att ingen ytterligare gymnasieskola 
deltog. 
 
Visionen med utveckling mot hälsofrämjade skola handlar generellt om att utveckla 
hela skolans vardag till stödjande och främjande fysisk och psykosocial miljö för 
hälsa samt att stärka och utveckla hälsoundervisningen. Genom denna utveckling kan 
följande effekter uppnås: 
 

• elever upplever i högre utsträckning att delaktighet och demokrati råder i 
skolan 

• föräldrainflytande ökar och lärare upplever ökat engagemang från föräldrar 
• skolor som prövat arbeta utifrån ett hälsofrämjande synsätt vill inte ”gå till-

baka till det gamla” 
• positiva ”ringar på vattnet effekter” – där föreningar, näringsliv och samhäl-

let i övrigt involveras i skolans värld 
• mindre mobbing, skadegörelse och oro 
• ökad trivsel och känsla av att skolan blir meningsfull 

 (Folkhälsan Värmland och Kommunförbundet Värmland, 2000) 
 
En överenskommelse upprättas mellan varje enskild skola och ledningsgruppen. Där 
framgår vilka åtagande ledningsgruppen samt respektive skola har. Överenskommel-
sen undertecknas av bägge parter och där framgår också att om någon bryter denna 
eller avslutar sitt åtagande skall detta motiveras. 
Skolans åtagande preciseras enligt följande: 
 

• Avsätta tid och resurser för anställd personal. All personal skall involveras i 
arbetet, alltså även vaktmästare, skolmåltidspersonal, skolvärdar med flera 

• Skolledaren ger tydligt mandat och håller sig välinformerad om vad som 
händer under projekttiden 

• Skolan accepterar att arbeta med en vid syn på hälsobegreppet 
• Skolan förbinder sig att skriftligen avlägga en årsrapport 
• Skolan identifierar egna behov och utvecklingsmöjligheter för att arbeta in 

den hälsofrämjande värdegrunden 
• Skolans personal har mandat att delta vid utbildningsdagar och nätverksträf-

far 
• Skolan förväntas stå för kostnader som har att göra med exempelvis löne-

kostnader för vikarier, kostnad för lokalhyra, övertid och så vidare 
• Skolan förväntas använda de fortbildningsresurser som finns 



 8 

 
Folkhälsan Värmland och Kommunförbundets Värmland åtagande är: 
 

• Projektansvar, delat ansvar mellan Folkhälsan Värmland och Kommunför-
bundet Värmland 

• Genomförande av utbildningsdagar kring metoder och modeller för miljö- 
och hälsofrämjande skola 

• Erbjuda att starta arbetet på varje skola genom till exempel metoden ”fram-
tidsverkstad” 

• Anordna nätverksträffar med de värmländska skolorna för idéutbyte, gäller 
både skolpersonal och elever 

• Arbeta för att skapa nätverk mellan hem, skola, fritid, fritidsverksamhet och 
närsamhälle 

• Uppföljning och dokumentation 
• Besök från projektledningsgruppen i respektive skola en gång per termin el-

ler läsår. 
 (Landstinget i Värmland och Kommunförbundet Värmland, 2000) 
 
Under åren 2000-2002 anordnades ett flertal nätverksträffar för kontaktpersonerna. 
Mest frekventa var träffarna under de två första åren, då det under 2000 genomfördes 
fem träffar och 2001 sex träffar.  
 
 
2 TEORETISK RAM 
 
2.1 Hälsofrämjande skola 
En hälsofrämjande skola är en skola som målmedvetet och långsiktigt satsar på att 
dels, utifrån ett salutogent perspektiv, utveckla hela skolans vardag som en stödjan-
de och främjande fysisk och psykosocial miljö för hälsa och lärande, dels stärka och 
utveckla hälsoundervisningen. I arbetet med att bygga upp en stödjande miljö i sko-
lan för barn och ungdomar, bör utgångspunkten vara att arbeta med det friska i fo-
kus. Att ha det friska i fokus för sitt arbete är att arbeta utifrån ett salutogent synsätt. 
Salus är latin och betyder hälsa. Det var Aaron Antonovsky (1991), professor i me-
dicinsk sociologi, som myntade begreppet salutogenes. Han utgår från att tillvaron 
är full av påfrestningar och svårigheter, vilka individen måste lära sig att hantera. 
Denna förmåga kallas copingförmåga, (eng.coping = hantera). Copingförmågan är 
beroende av om individen förmår skapa och se sammanhang i sin tillvaro. Tre kom-
ponenter skapar känsla av sammanhang (KASAM) enligt Antonovsky; begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet (Landstinget i Sörmland, 2003). Fokus har flyttats 
från att förebygga sjukdom och ohälsa till att främja hälsa (Nilsson, 2003). På 1980-
talet handlade hälsofrämjande skola mycket om förebyggande (prevention), som 
fokuserar på problem. Man talade om riskfaktorer som rökning och droger osv. 
Numera fokuserar man mera på främjande (promotion) och på resurser, det vill säga 
friskfaktorer och på att stärka den enskilde eleven. Den hälsofrämjande skolan är en 
idealbild som kan framkalla både förtjusning och frustration. För entusiasterna är 
den ännu ett steg mot en skola, där omsorgen om barn och ungdomar blir djupare 
och mer konkret. De attraheras av utmaningen i detta. De frustrerade tycker begrep-
pet verkar vagt och allomfattande, på en gång självklart och otydligt om vad man 
ska göra. När lärare ser så olika på saken är troligen deras självkänsla inför att arbe-
ta med idealbilden också olika. När den sociala distansen mellan lärare och elev 
minskar framstår eleven som oerhört mycket mer komplex för läraren, jämfört med 
när eleven mest var bärare av vissa provresultat (Lander, 2001). 
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Preventionsforskning om ungdomar visar att istället för att informera och förmana 
om risker behöver man i framtiden utveckla och förstärka det som är positivt i de 
ungas liv. I tonårstiden behöver man ett stort och varmt ”ja” på frågan om man du-
ger. Det är en tid av möten, där självkänslan växer av att bli förstådd och bli bekräf-
tad. Att bli bekräftad som person är att känna sig värdefull. Den djupa känslan av 
du är värdefull är ett skydd för hälsan (Nilsson och Norgren, 2001).  
 
Lena Nilsson (2003) refererar till amerikanska forskarteam (Devany m fl.1993; 
Symons m fl. 1997) som har granskat resultat från hälsointerventioner för att under-
söka om elevers hälsa och skolframgång påverkas av hälsoprogram. De visade 
bland annat på att fysisk aktivitet har samband med andra beteenden som tillsam-
mans utgör en positiv livsstil, t ex mindre rökning, bättre matvanor och bättre 
stresshantering. Fysisk aktivitet har också samband med ökad koncentration, bättre 
studieresultat, lägre förekomst av depression, ängslighet, trötthet och stresskänslig-
het, vilket lett till bättre attityder mot själv och skolan. 
 
Lena Nilsson skriver vidare om läroplanen (Lpo 94) som betonar skolans värde-
grund. Det innebär att all verksamhet ska bygga på demokratins grund och var och 
en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår miljö. Eleven skall möta respekt för sin person och sitt arbete, skolan 
skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att 
lära och eleven har rätt att i skolan få utvecklas och känna växandets glädje. Varje 
elev har ett eget ansvar för sitt lärande och skolan skall sträva efter att stödja eleven 
att ta ett personligt ansvar. 
 
Lena Nilsson (2003) har sett läroplanens kunskapssyn som en möjlighet att utveckla 
hälsofrämjande skola. I samtal med lärare och rektorer har hon senare insett att man 
kan se helt andra saker i läroplanen, man kan se detaljerade mål knutna till kriterier 
för godkända betyg och dra andra slutsatser. 
 
Ett tydligt mönster som gäller både grund- och gymnasieskolorna är att endast ett 
fåtal av skolorna har några nedskrivna mål för sin undervisning om sexualitet och 
samlevnad samt tobak, alkohol och narkotika. Få rektorer utövar någon styrning. 
Arbetsplaner, som rör dessa områden och som utarbetats och diskuterats av all per-
sonal på skolan, är sällsynta. 
 
Det är rektor som har ansvaret för att hälsoområden som jämställdhet, sexualitet 
och samlevnad, trafik, tobak, alkohol och narkotika blir till ämnesövergripande 
kunskapsområden som de är menade att vara. Uppdraget till lärarna är generellt 
otydligt och det är ofta oklart vem som har ansvaret. På det sättet finns inte några 
garantier att undervisningen når alla elever. Variationen finns inte bara mellan sko-
lor utan också inom skolor. Enligt skollagen skall alla elever ha lika tillgång till ut-
bildning och inom varje skolform få en likvärdig utbildning (Nilsson och Norgren, 
2001). 
 
2.2 Skolans styrdokument 
I Sverige är grundskolan en obligatorisk skolform vilket innebär att barn och ung-
domar mellan sju och sexton år är skolpliktiga. Från och med 1997 kan föräldrar 
själv välja om barnet ska börja skolan vid sex eller sju års ålder. 
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Grundskolans verksamhet styrs och regleras i skollagen och läroplanen. Läroplanen 
kompletteras av kursplaner som anger målen för utbildningen i enskilda ämnen och 
timplaner som anger undervisningstiden för ämnen och grupper av ämnen. Dessut-
om är varje kommun skyldig att i kommunfullmäktige fastställa en kommunal skol-
plan. I denna skolplan skall det framgå vilka åtgärder kommunen avser att vidta för 
att uppnå de riksgiltiga målen för skolan. Den enskilda skolan skall sedan upprätta 
lokala arbetsplaner och där ange hur målen skall förverkligas och hur verksamheten 
skall utformas och organiseras. Dessa mål och olika elevers behov och förutsätt-
ningar är utgångspunkten för val av arbetssätt. 
 
Läroplanen skall styra skolan och innehåller ledande föreskrifter för verksamheten. 
Här formuleras skolans värdegrund och uppgifter samt anges mål och riktlinjer för 
verksamheten. Läroplanens mål anger inriktningen på skolans arbete. De är av två 
slag, dels de mål som skolan skall sträva mot dels de mål som skolan ansvarar för 
att alla elever skall uppnå. 
 
Läroplanen för den svenska skolan, är i mångt och mycket skriven på det sätt som 
överensstämmer med visionen om hälsofrämjande skola. Den skola som vill satsa 
på ett utvecklingsarbete med en bred syn på hälsa har med andra ord ett stöd i det 
styrdokument som fått ökad frihet i att forma den lokala verksamheten (Folkhälso-
institutet, 1997). 
 
Några punkter i skolans värdegrund och uppgifter (Lpo94): 
 

• Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grund-
läggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt förståelse för 
den egna livsstilens betydelse för hälsan 

• Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlärning. 
Ingen skall i skolan utsättas för mobbing 

• Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt grans-
ka fakta och förhållanden och inse konsekvenser av olika alternativ 

 
Rektor har specialansvar för vissa områden: 
 

• att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika 
ämnen. Till exempel miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och 
samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger 

• utformningen av undervisning och elevvårdsverksamhet, så att elever får det 
särskilda stöd och den särskilda hjälp de behöver 

• skolans program för att motverka all form av trakasserier och mobbning 
bland elever och anställda (Folkhälsoinstitutet, 1997) 

 
Skolan är alltså en viktig arena för barn och ungdomars hälsa. I den nya skrivningen 
i läroplanen, Lpo94 från Myndigheten för Skolutveckling, som gäller från och med 
februari 2003, finns följande tillägg (kursiverat): 
 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva 
efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. I skol-
arbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekter-
na uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. 
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2.3 Skolans organisation 
Sedan kommunaliseringsreformen 1991 har kommunerna arbetsgivaransvar för 
skolans personal. Reformen innebar att kommunerna tog över ansvaret för sina sko-
lor och deras utveckling. I och med detta har kommunerna ett stort ansvar när det 
gäller att kontinuerligt utvärdera och följa upp de egna skolornas verksamhet. 
Skolverket har ett nationellt tillsynsansvar för att kunna ge regering och riksdag en 
samlad bild av den svenska skolan och därmed ge underlag för olika beslut. Verket 
svarar alltså för utvärdering och kontroll av kommunernas verksamhet vilket är 
oerhört väsentligt för att hålla eller uppnå en likvärdig kvalitet på landets skolor. 
 
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn 
det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de 
riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att 
skolans resultat följs upp och utvärderas till de riksgiltiga målen och målen i den 
kommunala skolplanen och skolans arbetsplan (Folkhälsoinstitutet, 1997). 
 
2.4 Ämnet idrott och hälsa 
Inom ämnet idrott och hälsa kan två perspektiv på hälsa fokuseras, dels ett förebyg-
gande inriktat på risker och sjukdomar, dels ett främjande eller stärkande. Av tradi-
tion har idrottsämnet ofta fokuserat på riskperspektiv. Ämnet motiveras ofta utifrån 
att eleverna anses överviktiga, inaktiva, ja de är till och med ”lata” och i framtiden 
kommer de att drabbas av både benskörhet och hjärt- och lungproblem. Det före-
byggande perspektivet präglas av ett naturvetenskapligt och medicinskt synsätt, 
snarare än ett främjande, som innebär ett stödjande i barn och ungas växande. 
Historiskt sett så har ”stillasittande” varit ett föremål för ett otal pläderingar för fy-
sisk aktivitet alltsedan 1800-talet. ”Det är intressant att konstatera att det även idag, 
år 2000, är likartade argument som förs fram från framför allt läkarnas sida vad 
gäller barn och ungas brist på fysisk aktivitet”, säger Claes Annerstedt, universitets-
lektor och forskare, i ett föredrag på Idrottshögskolan i Stockholm (Skolverket, 
2001) 
 
Sättet att tala om elever och deras icke idrottsutövande sätter frågor som rör värde-
grunden på sin spets. Vuxna uttalar sig ibland om elever på ett respektlöst sätt, utan 
att ha tagit reda på vad det är som ligger bakom denna ”lathet”. För verkligheten är 
ju ofta den att pojkar och flickor är mycket aktiva med olika saker -  även inom det 
som rör ”fysisk aktivitet” – men de gör det på ett sätt som inte ingår i den traditio-
nella bilden av hur man skall röra sig. 
 
Claes Annerstedt kommenterar just ämnets värdebas: 
 

När debattens vågor gått höga om den tidsmässiga nedskärningen av ämnet idrott och hälsa un-
der det senaste decenniet, har diskussionen sällan eller aldrig berört ämnets värdebas, d v s vil-
ket ideologiskt innehåll som väljs och hur detta innehåll förmedlas. I stället är det hela tiden 
ämnets betydelse för elever som är fysiskt inaktiva på sin fritid som framhålls och om bara äm-
net erhåller mer tid så kommer många ungdomar i Sverige att bli mer aktiva. Så enkelt är det 
inte. 

 
Skolan är många gånger kvar i kollektiva undervisningsformer, schemabunden un-
dervisning och betygskriterier som mäter fysiska prestationsresultat. Skolans arbets-
former avskräcker många barn och ungdomar till fysiska aktiviteter eftersom situa-
tionen upplevs som tvång, närvarokontroll, kollektivism och betygsfixering i stället 
för lust till lärande. 
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Inom ämnet idrott och hälsa finns mål att sträva mot där det främjande perspektivet 
lyfts fram. Hur kan ämnet bidra till elevens personliga utveckling men samtidigt 
också en ämneskunskap? I kursplanens strävansmål står att skolan i sin undervis-
ning skall sträva efter att eleven ”utvecklar sin fysisk, psykiska och sociala förmåga 
samt utvecklar en positiv självbild”. Att ha en positiv självbild innebär bland annat 
att en elev inte ska sättas i situationer där hans eller hennes kropp känns som ett 
hinder eller påhäng, en kropp som sänder signaler att det här tycker jag inte om, jag 
orkar inte, vilket kan förekomma inom idrottsutövning (Skolverket, 2001). 
 
2.5 Skolbarns hälsa 
Sverige deltar sen mitten av 1980-talet i WHO-projektet Health Behavior in Schoo-
laged Children (HBSC) tillsammans med ett drygt 20-tal europeiska länder. Skol-
barns hälsovanor är en jämförande studie och kartläggning av hälsa och ohälsova-
nor hos 11-, 13- och 15-åringar. 
Sverige har hittills deltagit vid fem tillfällen mellan 1985 och 2001. Genom att den-
na enkätundersökning genomförts återkommande under en följd av år och även ger 
möjlighet till jämförelser med andra europeiska länder, har den blivit en viktig 
resurs när det gäller att följa upp skolungdomars hälsa (Danielsson, 2003). 
Årskurs 5,7 och 9 med minst 1000 elever per årskurs deltar. De väljs ut slumpmäs-
sigt och är representativa för hela landet. Klassläraren eller motsvarande delar ut 
frågeformulären och eleverna svarar på frågorna under lektionstid. De lämnar in 
sina svar i ett igenklistrat kuvert, det vill säga anonymt. 
 
Från och med 1992 bedrivs forskningen av Folkhälsoinstitutet. Ulla Marklund, an-
ställd vid Folkhälsoinstitutet, var med och genomförde den första undersökningen 
1985-1986. Den har sedan upprepats vart fjärde år. Hon skriver i sin artikel ”Hur 
mår skolbarnen”: 
 

Svenska skolbarn är friska(st?) fysiskt, men vad gäller psykosomatiska problem; ont i magen, 
ont i huvudet, svårt att somna osv. är det alltför många som har det. I stort sett alla problem ökar 
med åldern. 
 

På en fråga om skoldemokrati ”På vår skola är eleverna med och bestämmer regler-
na” visar att Sverige jämfört med andra länder placerar sig i den sämre halvan. Ju 
äldre eleverna blir desto mindre anser de, att de har något att säga till om i skolan. 
Skolan tycks ha svårt att anpassa sig till elevernas ökade mognad och krav. 
 
Att eleverna stressas av skolarbetet är förvånande att se. Trots att varken föräldrar 
eller lärare utsätter dem för press uppger 25 % av flickorna och 12 % av pojkarna i 
åk 9 att de känner sig mycket stressade. 
 
I sina slutsatser anser Marklund att det är olyckligt att skolan tycks bidra till sådant 
som kan leda till negativ hälsoutveckling. Eleverna tycker sämre om skolan, tycker 
de får mindre att säga till om och får en sämre självkänsla med ökande ålder. Sam-
tidigt ökar andelen elever med psykosomatiska problem. En del av problem har 
med puberteten att göra och kan kanske ses som oundvikliga. Desto viktigare blir 
det då, att skolan i sitt arbete finner former för att underlätta och möta de växande 
elevernas behov (Nilsson, 1996). 
 
Om man jämför de resultat Marklund kom fram till 1993 med Danielssons rapport 
från 2003, är det inga större skillnader. Danielsson (2003) skriver: 
 



 13 

Generellt framkommer i denna rapport att hälsan, levnadsvanorna, de sociala relationerna samt 
uppfattningen om skolmiljön förändras över åldrarna och att det ofta skiljer sig mellan pojkar 
och flickor. Vid 11 års ålder mår man som regel bättre, lever sundare och upplever skolan mer 
positivt än då man kommer upp i högstadiet (13-15 årsåldern). Majoriteten skattar att de har en 
bra hälsa och andelen som skattar sig som mycket friska har varit oförändrad. Sett över tid har 
de somatiska och psykiska besvären ökat bland både pojkar och flickor. De 11-åriga flickorna är 
dock ett undantag från utvecklingen; andelen mycket friska har ökat och de somatiska besvären 
har inte ökat. Flickor trivs i mindre utsträckning med livet än pojkarna i alla åldrar. Skoltrivseln 
minskar med åldern och samtidigt ökar känslan av att vara stressad av sitt skolarbete och i 15-
årsåldern känner sig flickorna mer stressade än pojkarna. Med stigande ålder är det fler som 
tycker att kraven ökar samtidigt som det är färre som tycker att de har möjlighet att påverka sin 
skolsituation, att de blir rättvist behandlade av sina lärare och att de får hjälp från lärare då det 
behöver det. 

 
2.6 Skolalienation 
En annan studie som också grundar sig på WHO´s undersökning är ”Warning! 
School can damage your health: alienation from school and its impact on health be-
haviour” (Nutbeam et al., 1993). 
 
Alienation har använts i decennier, men det finns ingen egentlig definition. Det är 
en emotionell känsla av oförmåga och brist på mening i livet, ointresse för skolan 
och utbildning. Man beskriva det som ett mått på ungdomars emotionella hälsosta-
tus hellre än ett slutgiltigt tillstånd. Det kan anses som ett naturligt förlopp i ung-
domars utveckling. Om man tänker så, är alienation bara ett allvarligt problem om 
det manifesterar sig i socialt oacceptabla beteenden. 
 
Nutbeam valde ut 15-årsgruppen därför att nyckelbeteenden som rökning och alko-
holanvändning liksom framtidsutsikter är mest aktuell för denna grupp. Elevernas 
attityder gentemot skolan och olika hälsobeteenden (regelbunden rökning, alkohol-
konsumtion, berusningstillfällen, fysisk aktivitet, matval) jämfördes. 
Socioekonomisk status och kön är kända. Om en elev indikerar mer än en negativ 
punkt, t ex tycker inte om skolan, är lågpresterande eller tänker inte fortsätta studera 
klassificeras den som alienerad. Studien baserades på resultat från Wales och Au-
stralien (Sydney) och visade ett klart samband mellan varje alienationsindikator och 
prevalensen av rökning varje vecka, alkoholkonsumtion och berusningstillfällen 
samt regelbunden konsumtion av ohälsosam mat. Därefter jämfördes resultatet med 
tio andra länder, däribland Sverige. 
 
Enligt data från studien ”Warning! School can damage your health: alienation from 
school and its impact on health behavior” framkommer att majoriteten av 15-
åringar tycker om skolan och att bara en minoritet av dessa röker regelbundet och 
konsumerar alkohol. Å andra sidan är det en viktig minoritet unga människor som 
inte har en positiv skolerfarenhet. De som egentligen skulle ha störst nytta av sko-
lans hälsofrämjande organisation kanske är de som motsätter sig den mest (Nutbe-
am et. al, 1993).  Genom att låta vissa elever ”lyckas” och andra ”misslyckas” lär 
sig eleverna acceptera skilda positioner, legitimera den sociala stratifieringen i 
samhället. Misslyckanden i skolan kan leda till alienering och antisocialt beteende. 
Alienering har som begrepp fått många uttolkningar, men förstås ofta som maktlös-
het och en känsla av meningslöshet i tillvaron. Alienering förekommer oftare bland 
individer från lägre socialklasser och från splittrade hem, skriver Haglund och 
Svanström (1995). 
 
I sin avhandling ställer Lena Nilsson frågan: Leder ohälsa till skolproblem eller le-
der skolproblem till ohälsa? Hon menar att skolans sätt att arbeta kan bidra till att 
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skapa inlärningsproblem. Hennes avhandling handlar om möjlighet att främja båda 
hälsa och skolframgång allmänt för alla elever och för den grupp som i hälsounder-
sökningar visat sig ha brister i bägge avseenden, de skolalienerade eleverna. De häl-
sohot som finns i kombination med ojämlikhet i hälsa gör att hälsoarbetet i just sko-
lan är ett angeläget ämne. Den springande punkten för att kunna bidra till att elever 
får framgång i sitt skolarbete är om man lyckas med empowerment (Nilsson, 2003). 
Sedan 1970-talet har begreppet empowerment använts mycket för att beskriva den 
process eller förändring det innebär att människor stärker sitt inflytande eller sin 
makt över tillvaron (Hanson, 2004). 
 
2.7 Utvärdering av hälsofrämjande skola internationellt 
Under de senaste decennierna har utvärdering kommit allt mer i fokus. Det är nu-
mera helt självklart att en verksamhet, program eller projekt måste utvärderas för att 
man ska se om det har något berättigande. Utvärdering är en process för att mäta, 
analysera och värdera en verksamhet med målsättning att kunna förbättra. Utvärde-
ring kan ske antingen för en slutredovisning eller under arbetets gång (Berg och 
Bjärås, 1996). På senare tid har försök gjorts att utvärdera hälsofrämjande skolor. 
Mukoma och Fisher (2004) har gjort en granskning av nio olika utvärderingar av 
hälsofrämjande skola och de menar att det är komplext att utvärdera hälsofrämjande 
skola. I de granskade utvärderingarna har olika metoder använts. Författarna kan 
därför inte dra några generella slutsatser att hälsofrämjande skola har effekt på ele-
vernas och personalens hälsa eller skolans miljö. En av utmaningarna när det gäller 
att utvärdera hälsofrämjande skolor är hur man ska jämföra process och resultat från 
en så stor bredd av hälsofrämjande skolor och olika typer av skolor. Det skulle bara 
gå om man fokuserade på samma ”problem”. Utvärderingarna var genomförda i 
Skottland, England, Australien, USA, Finland och Norge. 
 
Turunen, Tossavainen och Vertio (2004) använder sig av ”critical incidents”. I en 
deskriptiv studie har data samlats in från representanter, mest lärare och några skol-
sköterskor, i samband med finska ENHPS´s nationella möte i november 1998. Del-
tagarna ombads att skriftligen beskriva två kritiska händelser: en som positivt hade 
höjt elever och hela skolmiljöns hälsa och en annan som negativt hade hämmat ele-
vers och hela skolmiljöns hälsa. De skulle beskriva händelser som hänt under de tre 
år de varit medlemmar i ENHPS. En speciell hälsodag på skolan ansågs av många 
som en positiv händelse. Hälsodagen organiserades av ett nätverk av representanter 
från olika områden; lärare, elever, föräldrar, skolsköterskor, representanter från 
samhället, ungdomsorganisationer och från andra skolor. Planeringen varade i flera 
veckor och var i sig en process i samarbetsplanering. Man hade flera möten för att 
arbeta fram ämnen, konkret innehåll och ett schema för dagen. Själva planeringsde-
len med nätverksarbetet startade den hälsofrämjande processen. Dessutom hjälpte 
processen till att sprida idéerna kring hälsofrämjande till andra skolor. ”Lärare och 
elever möttes i nya roller. Alla blev involverade i en aktiv process, fick många posi-
tiva erfarenheter som man kunde dela längre fram”. 
 
Positiva förändringar hade skett i skolatmosfären. Lärarcentrerad undervisning hade 
bytts ut mot samarbetsmetoder och införandet av föräldrakvällar med nytt samar-
betssätt förbättrade ytterliggare atmosfären i skolmiljön. En annan positiv kritisk 
händelse var att lärare och personal från elevhälsan träffas en gång per vecka för att 
diskutera ENHPS-projektet. Planer finns på att få med elever på dessa möten. Mer 
lärarpersonal och start av sportprojekt för de anställda rapporterades också som po-
sitiva kritiska händelser, liksom en trevligare matsalsmiljö.  
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Skolrepresentanternas vanligaste negativa kritiska händelse var elevernas rökning. 
Under skolornas medverkan i ENHPS-nätverket hade elevernas rökvanor inte för-
ändrats. Rökning bland eleverna hade till och med ökat. En skola hade haft ett ”non 
smoking projekt” som initialt framgångsrikt reducerat elevernas rökning. Men pro-
jektet hade ingen långsiktighet och det fanns ingen skriftlig plan hur man skulle 
fortsätta att arbeta. Så snart projektet var slut började många elever röka igen. 
Nyckelpersonerna som höll i projektet tröttnade, kanske trodde man att den positiva 
trenden skulle hålla i sig av sig själv. Några berättade om elevers störande upp-
förande i skolans närhet och på ett skoldisco. Lärarna tyckte att klassernas höga 
elevantal och bristen på resurser för kontinuerlig fortbildning samt lönenivå, gjorde 
det svårt att arbeta vidare med hälsofrämjande skola. Brist på ledda aktiviteter på 
raster samt skolsköterskans minskade möjligheter att arbeta i skolgemenskapen var 
också negativa kritiska händelser. 
 
Artikeln slutar med att författarna anser att ”critical incidents” är en lämplig metod 
att använda, genom att man samlar in både positiva och negativa beskrivningar från 
det hälsofrämjande arbetet i finska ENHPS. De gav information om situationer som 
är verklighet och inte några idealistiska önskningar eller förhoppningar om hur det 
borde vara. Därför är det viktigt att också reda ut och beskriva misslyckanden (ne-
gativa kritiska händelser) i det hälsofrämjande arbetet och ta reda på orsakerna till 
misslyckandena. Genom att utforska de lyckade evenemangen som har ägt rum i 
skolorna, kan man få fram kännetecken för hälsofrämjande arbete i skolorna. 
 
Vuille et. al, (2004) refererar till en studie som gjorts i Bern, Schweiz. Han menar 
att det är svårt att påvisa att människorna i de hälsofrämjande skolorna verkligen 
blivit friskare och att de resultat man önskat uppnåtts. En effektutvärdering är kost-
sam och påfrestande och görs därför sällan. Skolorna är som oceanångare med ut-
ifrån uppsatta mål och med en bindande fastlagd rutt. En utvidgning av målen att 
eleverna inte bara ska lära sig läsa, skriva och räkna utan hålla sig friska och ta an-
svar för sin hälsa och att anpassa rutten, tar flera år. De som gör utvärderingen och 
deras uppdragsgivare har sällan tålamod att invänta en sådan långsam förändrings-
process. Följden blir falska negativa utvärderingsresultat. Falskt negativa, därför att 
en kanske i sig verksam åtgärd på grund av en för kort observationstid inte hade 
chansen att fullt ut visa sin potential. 
 
2.8 Utvärdering av hälsofrämjande skola nationellt 
Högskolan i Kristianstad har gjort en utvärdering av nätverk för hälsofrämjande 
skola i Skåne (Albinsson och Björk, 2003). Det var en enkätundersökning genom-
förd bland kontaktpersonerna i nätverket. Syftet med studien var, att utifrån kon-
taktpersonernas uppfattningar, beskriva hur de fyra lärande nätverken för hälso-
främjande skola i Skåne hade fungerat och hur de kan utvecklas. Utvärderingen har 
gjorts för att försöka förbättra villkoren för lärande och utveckling inom projektet så 
att implementeringen av hälsofrämjande skola underlättas i kommunerna. 
 
Resultatet visar att en klar majoritet ansåg att förväntningarna på utbildningen till 
stor del infriats och bland metoderna som använts i utbildningen ansågs framförallt 
erfarenhetsutbytet som bra. Slutsatsen är att det är viktigt med mandat, tid, stöd och 
reflekterande erfarenhetsutbyte för ett lyckat nätverksarbete. 
 
I en uppsats från Västernorrlands län beskrivs utvecklingen av ett nätverk för hälso-
främjande skola (Liljeberg, 2003). Syftet var att studera nätverket hälsofrämjande 
skolors grundideologi och organisation, att studera de tillvägagångssätt och metoder 
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som Landstinget Västernorrland erbjudit i utvecklingen av hälsofrämjande skolor 
samt att tydliggöra nätverket hälsofrämjande skolors nuvarande situation i Väs-
ternorrlands län. Metoden var en litteraturjämförelse. Liljeberg har kommit fram till 
att nätverksbyggande verkar vara en effektiv metod men förutsätter en klart funge-
rande organisation. I Västernorrlands fall har bristen på kontinuitet i nätverkssam-
ordningen hindrat utvecklingen. 
 
 
3 SYFTE 
 
Vårt huvudsakliga syfte har varit att undersöka om nätverksarbetet med miljö- och 
hälsofrämjande skola i Värmland lett till en skolutveckling i miljö- och hälsofräm-
jande riktning för de skolor som deltagit o nätverket. För att få bakgrund till uppsat-
sen blev det ett sekundärt syfte att ta reda på hur miljö- och hälsofrämjande skola 
tillkommit just i Värmland. 
 
 
4 METOD 
 
4.1  Undersökningsansats och val av metod 
För att undersöka utvecklingen i miljö- och hälsofrämjande riktning vid de skolor 
som deltagit nätverket för miljö- och hälsofrämjande skolor i Värmland valdes en 
enkätundersökning. Med nätverk menas här det nätverk som de utvalda personerna 
från respektive skola utgör och att det är deras synpunkter som framkommer. Studi-
en har i huvudsak en kvantitativ forskningsansats. För att kunna få en helhetsbild av 
det tidigare gjorda arbetet med miljö- och hälsofrämjande skola i Värmland gjordes 
också en genomgång av källmaterial samt intervjuer med nyckelpersoner. Därför 
kan man säga att studien också har en kvalitativ ansats, även om den är av mer un-
derordnad betydelse. Enligt Berg och Bjärås (1996) har kvalitativa och kvantitativa 
ansatser setts som totala motsatser. På senare tid har dessa motsättningar börjat 
mjukas upp och allt fler utvärderare börjar se fördelar med att kombinera dessa 
båda ansatser. 
 
4.2 Källmaterial 
Ingen litteratur om hälsofrämjande skola i Värmland fanns att tillgå. För att få en 
bakgrund fick vi söka i officiella handlingar. De flesta dokument har erhållits från 
projektledarna i det värmländska nätverket. Ett dokument har hämtats från arkiv i 
Landstinget i Värmland. I följande dokument sökte vi efter information om hur nät-
verket hade byggts upp: 
 

• Landstinget i Värmland, Folkhälsodelegationen ”Diskussionsunderlag häl-
sofrämjande skola i Värmland” 1999 

• Landstinget I Värmland, Folkhälsodelegationen ”Hälsofrämjande skola 
118/99” 1999 

• Landstinget i Värmland, Folkhälsodelegationen ”Hälsofrämjande skola - 
nulägesrapport” 1999 

• Landstinget i Värmland, Folkhälsan Värmland och Kommunförbundet 
Värmland ”Inbjudan att deltaga i projektet Miljö- och hälsofrämjande skola 
i Värmland, 2000” 

• Kommunförbundet Värmland, ”Delutvärdering av projektet Hälsofrämjande 
skola i Värmland” 2001 
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• Landstinget i Värmland, ”Delutvärdering Miljö- och hälsofrämjande skola” 
2002 

 
4.3 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under informationsinsamlingsfasen för att få en bakgrund 
till enkätfrågornas formulering och enligt Bell (2000) hamnar de flesta intervjuer 
som görs under denna fas mellan den helt strukturerade och den helt ostrukturerade 
intervjuformen. Att lämna en viss frihet för respondenten att prata om det som är 
viktigt för honom eller henne (snarare än det som intervjuaren är intresserad av) är 
förstås av stor betydelse, men en viss struktur i intervjun är också av vikt. Vi an-
vände oss därför av en intervjuguide (bilaga 1). Under intervjun gjordes stödan-
teckning som sedan skrevs ut mera utförligt. Urvalet var strategiskt. Två projektle-
dare, en politiker samt en tjänsteman vid Myndigheten för skolutveckling intervjua-
des. Politikern ingick i folkhälsodelegationen som avsatte medel till arbetet med 
miljö- och hälsofrämjande skola. Projektledarna har hållit i strukturen för nätverket 
och funnits med från början. Tjänstemannen vid Myndigheten för skolutveckling 
kunde svara på hur deras syn på hälsofrämjande skola är. 
 
4.4 Enkät 
Enligt Ejlertsson (1996) görs en totalundersökning om alla individer i en viss popu-
lation studeras. Genom ansvariga för nätverket fick vi tillgång till en namn- och 
adresslista över samtliga kontaktpersoner, som var 18 stycken. Att intervjua alla 18 
skulle ta mycket tid, inte minst eftersom den geografiska spridningen var stor. Så 
därför passade enkätundersökning bäst. 
 
En utvärdering av nätverk för hälsofrämjande skola i Skåne har gjorts som uppsats-
arbete i folkhälsopedagogik vid högskolan i Kristianstad läsåret 2002-2003. En del 
av dessa frågor användes i enkäten, endera som de var eller omarbetade för att pas-
sa nätverket i Värmland. Dessutom konstruerades nya frågor. Den som ska genom-
föra en enkätundersökning kan utnyttja frågor som konstruerats och använts av 
andra. Fördelen med det är naturligtvis att själv slippa ifrån arbetet med frågekon-
struktionen, men också att ha ett material att jämföra med, då man analyserar sina 
svar (Ejlertsson, 1996). 
Enkäten (bilaga 2) bestod av dels slutna frågor som rörde nätverksträffarna, arbetet 
med på den egna skolan vad gällde miljö- och hälsofrämjande arbete, styrdokument 
samt socialt stöd från kollegor och chefer, dels öppna frågor där kontaktpersonerna 
gavs möjlighet att utveckla sina svar. 
 
En enkel pilotstudie med fyra personer genomfördes som en test av enkäten. Test-
personerna kom med synpunkter, vilket resulterade i att några frågor ändrades. Syf-
tet med en pilotstudie är enligt Ejlertsson (1996) att få reda på om de svarande tol-
kar frågor på samma sätt som frågekonstruktören, eller om de lägger en annan inne-
börd i frågorna så att de blir omöjliga att svara på. 
 
Enkäten, tillsammans med ett följebrev (bilaga 3) samt ett frankerat svarskuvert 
skickades till samtliga kontaktpersoner i maj 2004. En påminnelse skickades ut ef-
ter tre veckor till dem som inte svarat (bilaga 4). De kontaktpersoner som inte sva-
rat efter påminnelsen, kontaktades per telefon. 
 
Efter påminnelsebrev var svarsfrekvensen 67 % och vi tog därför telefonkontakt 
med de som inte svarat för om möjligt få några fler svar. De som vi fick telefonkon-
takt med svarade att de inte arbetat med miljö- och hälsofrämjande på tre till fyra år 
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och upplevde att det var inaktuellt. En person hade arbetet på en skola som nu var 
nedlagd. Någon hade inte sett enkäten. 
Fyra personer gick inte att nå vi telefon. Vi skickade enkäten till dem som efter tele-
fonkontakten ville besvara frågorna. Den slutliga svarsfrekvensen blev 78 %. 
 
Det finns forskningsetiska principer som kan konkretiseras i fyra allmänna huvud-
krav på forskningen, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-
tetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). När det gäller vår enkätun-
dersökning anser vi att dessa krav uppfyllts genom det bifogade följebrevet till en-
käten (bilaga 3). 
 
 
5 RESULTAT 
 
5.1 Redovisning av källmaterial 
Av de dokument som vi tagit del av, framgår att en delutvärdering med enkäter till 
kontaktpersonerna skickats ut efter cirka ett år. Där har följande frågor ställts: ”Vad 
är bra?, Vad är mindre bra?, Vad kan vi, nätverket göra bättre?”. Elva av sexton till-
frågade besvarade enkäten. Några positiva svar som redovisats är att konferensmil-
jöerna upplevts som bra eller mycket bra. Några föredragningar har lyfts fram som 
extra bra. Att nätverket påbörjats och att skolorna kunnat skicka olika representan-
ter är också svar på vad som varit bra. Dålig uppslutning från skolor i nätverket och 
att rektorer och kontaktpersoner inte deltar i den utsträckning som vore önskvärt är 
några svar på vad som varit mindre bra. 
 
På frågan vad som kan göras bättre föreslås bindande anmälan, tätare utvärdering 
och att värva fler deltagare. Dessutom föreslås det en tung och effektiv lobbyverk-
samhet i kommunerna. 
 
Detta är den enda utvärdering efter ca tre års nätverksamarbete vi tagit del av och 
ingenstans framgår att utvärdering gjorts av det kontrakt som varje skola skulle un-
derteckna innan start. I skolans åtagande står bland annat att skolan ska avsätta tid 
och resurser för anställd skolpersonal och att all personal skall involveras i arbetet, 
dvs. även vaktmästare, skolmåltidspersonal, skolvärdar med flera. Det går dock inte 
att finna i något dokument att det verkligen är så och svaren från delutvärderingen 
som projektledningen gjorde, visar inte med någon tydlighet att det fungerar. I åta-
ganden står också att skolan förbinder sig att årligen avlägga en skriftlig årsrapport. 
Endast två skolor har lämnat denna rapport enligt projektledarna.  
 
När det gäller Folkhälsan Värmland och Kommunförbundets Värmland åtagande 
står bland annat att de ska genomföra utvärdering och dokumentation samt besöka 
respektive skola en gång per termin eller läsår. Som tidigare nämnts har det bara 
gått att få fram en utvärdering, vilket gör att det inte går att svara på om de målsätt-
ningar som fanns innan starten av nätverket lyckats. Vad vi erfar har inte den pro-
cessutvärdering som skulle genomföras under hela projekttiden gjorts. 
 
 
5.2 Redovisning av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under informationsinsamlingsfasen, för att få idéer om 
vilka frågor enkäten skulle innefatta. Vi hade en struktur genom vår intervjuguide, 
men alla respondenter svarade inte på samtliga frågor, andra frågor hade liknande 
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svar från de tillfrågade. Därför redovisas inte här de enstaka intervjuerna, utan ett 
sammandrag av resultaten. 
 
Utgångspunkten för miljö- och hälsofrämjande skola var ett politiskt beslut som 
togs 1999 av Landstinget i Värmland. Det avsattes 5 miljoner kronor för barns än-
damål, då 1999 var ”barnens år”. Projektledarnas utgångspunkt var sedan att ”upp-
fylla kravet från landstingspolitikerna”. Mål och syfte var, enligt den politiker vi in-
tervjuade, att satsa på barn och ungdomars hälsa genom att starta familjecentraler, 
stödja hälsofrämjande skolor samt öppna ungdomsmottagningar. Målet för projekt-
ledarna var att alla kommuner i Värmland skulle utse en skola samt att motivera 
varför de ville vara med i nätverket. Syftet var att skolorna skulle börja arbeta med 
hälsofrämjande skola konceptet. 
 
Intentionen var att det skulle vara en långsiktig satsning och inget tidsbegränsat pro-
jekt. Politikern talade om varför man i Värmland inte bara har hälsofrämjande skola 
utan miljö- och hälsofrämjande skola: 
 

”För att poängtera att man strävade efter ekologisk hällbarhet utökades satsningen i skolan till 
miljö- och hälsofrämjande.” 

 
I samband med intresseanmälan förband man sig att arbeta med hälsofrämjande 
skola i och med att rektorn skrev på ett kontrakt. Man skulle avge årsrapport efter 
varje kalenderår. Projektledningens intention var: 
 

”Enligt överenskommelsen skulle tid och resurser för all personal avsättas och kontaktpersonen 
ha ett tydligt mandat. Kommunförbundet förband sig å andra sidan att hålla i utbildningsdagar 
och nätverksträffar. Uppsökande verksamhet i skolorna skulle också ha förekommit, men det 
var ingen som efterfrågade det”. 
 

Någon speciell utvärdering, förutom den som gjorts om nätverksträffarna, har inte 
genomförts. Men slutorden från de intervjuade kan tolkas som ett svar på frågan 
”hur gick det”? 
 

”Folkhälsan Värmland och kommunerna skulle samarbeta med skolsatsningen, men det blev 
svårt för landstingspolitikerna att ha någon insyn i skolan, för kommunerna styr skolan.”   
 
”Efter omorganisation i landstinget blev uppdraget otydligt.” 
 
”Kommunförbundet omorganiserades till Region Värmland och arbetet inriktades mer mot när-
ingslivet, man tappade barnen upp till 20 år.”  

   
Dessa citat visar hur sårbart ett projekt är. Numera har Myndigheten för skolutveck-
ling ansvar för hälsoundervisningen i skolan. Därför frågade vi en tjänsteman hur 
de ser på hälsofrågorna i skolan. Deras utgångspunkt är regeringsuppdrag. Våren 
2002 fick Skolverket ett regeringsuppdrag som innebar att implementera proposi-
tionen Hälsa, lärande och trygghet. Uppdraget överfördes till Myndigheten för 
skolutveckling i samband med Skolverkets delning 2003. 
 

”Hälsofrämjande skola blev hälsofrämjande skolutveckling. Pengar brukar överföras när det 
gäller att klara av ett uppdrag, men när det gäller hälsofrämjande skola följde inga pengar med 
uppdraget.” 
 

Den svaga punkten i hälsofrämjande skola hade tidigare varit att det ofta var per-
sonbundet och känsligt för förändringar. Intentionen var att nu skulle alla tänka 
hälsofrämjande. Tillsammans med Nationellt Centrum för Fysisk aktivitet (NCFF) 
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kommer Myndigheten för skolutveckling från och med 2004 att arrangera lokala 
mötesplatser kring hur man erbjuder elever fysisk aktivitet inom ramen för skolda-
gen. En sådan träff har hållits i Värmland vid en av de miljö- och hälsofrämjande 
skolorna 

 
5.3 Redovisning av enkät 
På grund av att materialet är litet, kommer vi enbart att presentera svaren i frekven-
ser. I redovisningen av de öppna frågorna varvas sammanfattningar av kontaktper-
sonernas åsikter med direkt citat. Frågorna ett till fyra har besvarats av 14 personer 
och frågorna fem till tjugo av 12 personer. Anledningen är att två personer angett 
att de fått andra befattningar och därför inte kunnat besvara samtliga frågor.  
 
 
Tabell 1: Beskrivning av kontaktpersonerna i nätverket för miljö- och hälsofräm-
jande skola i Värmland 
 

 
Ålder  Antal 
30-39  1  
40-49  6 
50-59  5 
60-69  2 
 
Kön 
Kvinna  12 
Man   2 
 
Befattning 
Lärare  6 
Skolsköterska  3 
Kurator  1 
Skolledare  4 
 
För lärare som undervisar i 
Förskoleklass –åk 5/6 3 
Åk 6/7-9  3 
 
Av tabell 1 framgår att undersökningsgruppen består av fjorton respondenter, tolv 
kvinnor och två män, en i åldern 30-29, elva i åldern 40-69. Två av tolv respondenter 
kunde enbart svara på de första fyra frågorna då de fått andra befattningar, varför 
svaren på fråga fem till och med fråga tolv endast besvaras av tolv respondenter. En 
respondent har valt att avstå fråga tretton till sexton. 
 
 
 
Tabell 2: Nätverksträffar för kontaktpersoner 
 
 
Deltagit i antal träffar 
1-5  7 
6-10  4 
11-alla  3 
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Kommentarer: 
 

”Jag uppfattade det som en del i avtalet att delta i detta erfarenhetsutbyte. Tyvärr blev deltagan-
det allt mindre med tiden och många kom inte. Då minskade träffarna för oss som kom.” 
 
” I början deltog anmälda skolor mycket flitigt, efterhand tunnades leden ut – kanske beroende 
på att många av deltagarna är eller var rektorer och de har prioriterat annan verksamhet. Dessut-
om deltog en del personer under en del av respektive träff och for sedan hem.” 
 
”Fick en annan befattning inom kommunen under pågående projekt. Därför är det svårt att svara 
på följande frågor eftersom jag inte var med på så många träffar.” 
 
 

Möjlighet att påverka innehållet i nätverksträffarna 
Ofta   2 
Ibland  9 
Aldrig  1 
 
Förväntningar har infriats 
Till mycket stor del 1 
Till ganska stor del 7 
Till ganska liten del 3 
Till mycket liten del 1 
 
Kommentarer: 
 

”Dålig uppslutning, låg kvalitet.” 
 
”Varje skola hade en plan, den skulle ha stöttats mer. Varit ledande… men det rann ut i sanden. 
Varje gång skulle planen ha tagits fram, diskuterats, följas upp, T ex vi behövde stöd (pengar) 
för att åka på kick off rörelseåret, skulle ha gjorts mer.” 
 
”Det är upptill var och en att visa intresse och påverka – därav kommer förväntningar och hur 
de infrias.” 
 
”De jag deltagit i har varit övervägande bra.” 
 

 
Av tabell 2 framgår att majoriteten av respondenterna tycker att de ibland haft möj-
lighet att påverka innehållet i nätverksträffarna. Åtta av tolv respondenter uppger att 
deras förväntningar på nätverksträffarna så här långt infriats.  
 
 
Av tolv kontaktpersoner anser sju att de fått nästan tillräckligt eller helt tillräckligt 
med kunskap för att föra in konceptet miljö- och hälsofrämjande skola i sin skola. Tre 
anser att kunskapen varit otillräcklig. Några kommenterar det så här: 
 

”Klarare strukturer, planer för varje skola.” 
 
”Det har varit bra och stimulerande och blandat.” 
 
” Skolorna i nätverket har startat på så olika nivåer inom ämnet och verkligheten. Är mycket 
olika på de olika enheterna.” 
 
”Kunskapen finns, det är ju inga konstigheter. Svårigheten är att få gehör för förändringar.” 
”Föreläsning och diskussioner har inspirerat.” 
 
”Vi har fått information, inspiration och utbyte med andra skolor.” 
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Av tolv kontaktpersoner anser fyra att deras deltagande i nätverket till stor eller 
mycket stor del underlättat införandet av konceptet miljö- och hälsofrämjande skola. 
Två anser att det till lite del underlättat och hälften anser att det varken till stor eller 
liten del underlättat deras införande av konceptet miljö- och hälsofrämjande skola. 
Några kommenterar frågan så här: 
 

”Det har gett min roll i skolan mera tyngd. Jag blir lyssnad på i dessa frågor.” 
 
”Vid föräldramöte godtogs många idéer tack vare att vi var kommunens enda hälsofrämjande 
skola. En riktig frukost, gå till och från skolan, vara ute varje dag, nyttig matsäck.” 
 
”Jag har fått kontakter som jag inte skulle ha fått annars och hittat fler kurser och utbildningar.” 
 
”Återigen har vår hypotes besannats, för att få kunskap och idéer att slå rot ska hela arbetslaget 
delta. Det är mycket svårt att representera andra och sedan föra ut nyvunna idéer.” 
 
”Viktigt att få inspiration.” 
 
 

Av tolv kontaktpersoner anser sju att de fått otillräckligt med tid för att arbeta med 
miljö- och hälsofrämjande skola. Tre anser att de fått tillräckligt med tid. 
 
 
 
Tabell 3: Kontakt med andra skolor utöver nätverksträffarna 
 
Ja  5 
Nej  7 
 
Kommentarer: 
 

”Skolutbyte, vi har haft studiebesök hos oss.” 
 
”Bara under träffarna.” 
 
”Vi har prioriterat anan verksamhet.” 
 
”Problemet ligger inte i idéer eller kontakter. Problemet ligger hos skolledningen.” 
 
”Vi har varit i kontakt med Kvistbergsskolan då vi skulle införa uteaktivitet på schemat, då de 
haft detta i många år.” 
 
”Diskuterat upplägg och planering med annan skola i kommunen.” 
 
 
 

Tabell 4: Upplevt stöd för deltagande i nätverket 
 
Från arbetskamrater 
Mycket positivt 4 
Ganska positivt 3 
Varken positivt eller negativt 5 
Ganska negativt 0 
Mycket negativt 0 
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Från närmaste chef 
Mycket positivt 5 
Ganska positivt 1 
Varken positivt eller negativt 6 
Ganska negativt 0 
Mycket negativt 0 
 
Inskrivet i lokal arbetsplan 
Ja  6 
Nej  4 
Vet ej  1 
 
Inskrivet i kommunal skolplan 
Ja  4 
Nej  6 
Vet ej  1 
 
 
Tabell 5: Skolornas målsättning att delta i miljö- och hälsofrämjande skola 
 
Om nätverksträffarna lyckats nå 
målsättningarna 
Till mycket stor del 1 
Till ganska stor del 4 
Till ganska liten del 5 
Inte alls  1 
Vet ej  0 
 
Om din skola skulle ha utvecklats 
i miljö- och hälsofrämjande riktning 
utan deltagande i nätverket 
Till mycket stor del 2 
Till ganska stor del 3 
Till ganska liten del 0 
Till mycket liten del 4 
Inte alls  1 
Vet ej  1 
 
Exempel på utveckling i miljö- och hälsofrämjande riktning som påverkats av delta-
gande i nätverket kommenteras så här: 
 

”Samverkan med olika idrottsföreningar.” 
 
”Fysisk aktivitet.” 
 
”Skolluncherna (miljön och grönsakerna).” 
 
”Kollegorna har börjat prata om hälsofrämjande aktiviteter och temadagar.” 
 
”Frukost i skolan.” 
 
”Cafeterians utbud.” 
 
”Utepedagogiken.” 
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”Friluftsliv.” 
 
”Inflytandefrågor och miljöfrågor (både inomhus, utomhus och psykisk.” 
 

 
Faktorer som är avgörande för utvecklingen av det miljö- och hälsofrämjande arbetet 
i skolan: 

”Att alla på skolan engagerar sig” 
”Att eleverna blir delaktiga” 

 
Faktorer som saknas på skolorna: 

”Saknas förankring hos ledning” 
”Att alla engagerar sig” 
”Nej, inget saknas” 
”Byte av skolledning, ingen särskild tid avsatt, olika representanter på träffarna” 

 
Hur kommer det att gå med miljö-och hälsofrämjande skola? 

”Bra” 
”Känns positivt” 
”De flesta lärare på skolan är väldigt intresserade men få orkar engagera sig. De har fullt upp 
och går på knäna. Det hänger på mig och kanske någon till…” 
”Tankarna som genomsyrar projektet finns ju kvar och lyfts fram på olika sätt, inte minst i 
massmedia” 

 
Övriga synpunkter: 

”Bra med regelbundna träffar. Viktigt med strukturerade träffar med i förväg utskickade pro-
gram” 
”Det har varit oerhört stimulerande och roligt att få gå på dessa träffar” 
”Projektet var nog väl ambitiöst. Träffarna kom för ofta för att en person i arbetslaget skulle 
orka med” 

 
 
6 DISKUSSION 
 
När vi sökte information och litteratur till miljö- och hälsofrämjande skola i Värm-
land hittade vi bara något enstaka dokument. På grund av detta beslöt vi oss för att 
kontakta nyckelpersoner som kunde bidra med mer information. Intervjuerna var en 
informationskälla, därav det något tunna resultatet. Vi är heller inte några erfarna in-
tervjuare. Om vi gjort en provintervju, hade vi kanske fått ut mer av intervjuerna. Pro-
jektledningen från landstinget och kommunförbundet kunde dock förse oss med ytter-
liggare några dokument. I flera av dessa omnämns att hälsofrämjande skola drivs som 
projekt, men vid intervjuerna poängterades att det inte var något projektarbete utan ett 
nätverksarbete. Vidare beskrivs det som ett arbete som inte skulle ta slut när projekt-
ledningen drog sig tillbaka. 
 
De skrivna visionerna och målsättningarna i dokumenten kan vi uppfatta som högt 
ställda, kanske snarare ett ideal än en realitet och som man inte har lyckats följa fullt 
ut. Under intervjuerna får vi känslan av att miljön inte haft någon framträdande roll, 
fastän fokus var miljö- och hälsofrämjande skola. Dessutom förefaller inte ordet miljö 
ha samma innebörd för de olika personerna vi intervjuat. Eftersom det inte tidigare 
gjorts några effektutvärderingar under pågående projekt, går det inte att få någon upp-
fattning om huruvida kontaktpersonerna sett att det pågående arbetet lett till en im-
plementering av miljö- och hälsofrämjande skola. 
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En kontaktperson utsågs av respektive skola att delta i nätverket. Detta innebär inte 
att det alltid var samma person som deltog i de gemensamma träffarna. Det finns 
eventuellt en vinst att nå bredden med detta upplägg, men samtidigt kan det bli svårt 
att få ett gott samarbete i ett nätverk om det ständigt byter deltagare. Vår undersök-
ning nådde bara de deltagare som utsetts till kontaktpersoner för respektive skola.  
 
En svaghet med vår undersökning är att det är få svar. Av de 18 utsedda kontaktper-
sonerna nådde vi 14 stycken. Tre av dessa har inte svarat på hela enkäten, vilket gör 
att vi har fullständiga svar från enbart 11. Men eftersom vi till stor del har samma frå-
gor som ingår i den undersökning Albinsson och Björk (2003) gjorde i Skåne, kan vi 
till viss del jämföra våra resultat på flera ställen. Detta gör att vi upplever att vi nått 
tillfredsställande validitet. För att nå en högre validitet kunde vi även ha ställt frågor-
na till annan personal inom skolan, elever och föräldrar. 
 
Åldern på kontaktpersonerna i nätverket ligger i 13 av 14 fall i åldersintervallet 40-
69. Anmärkningsvärt är att fler inte finns representerade i ålderintervallet under 40 år. 
Beror det på engagemanget bland de yngre är mindre eller att mandat saknas för lik-
nande arbetsuppgifter? Att 12 av 14 kontaktpersoner är kvinnor finner vi däremot inte 
överraskande eftersom flertalet anställda inom skolan är just kvinnor. 
 
Albinsson och Björk (2003) tar i sin studie upp nätverksarbete och refererar till Björn 
m fl (2002) att fördelen med nätverksstrategin är bland annat att den är flexibel och 
att samarbetet är horisontellt. Den bygger på ett samarbete mellan många aktörer, 
samarbetet är efterfrågestyrt och möjligheten att genomföra mer grundläggande för-
ändringar på sikt ökar. 
 
På frågan om man anser att man fått tillräckligt med tid för att arbeta med miljö- och 
hälsofrämjande skola svarar de flesta att de fått otillräckligt med tid. Det är samma 
resultat som uppnåtts både i studien från Skåne (Albinsson och Björk, 2003) och i ut-
värderingen från Bern (Vuille, 2004). 
 
Arbetskamrater ställer sig i de flesta fall positiva till kontaktpersonernas deltagande i 
nätverket, vilket även var resultatet i Skåne. Ungefär hälften upplevde att det stöd de 
hade från sin närmaste chef var mycket positivt eller positivt, medan hälften uppger 
att stödet varken var positivt eller negativt. I Skånestudien uppger 66 % att de hade 
stöd av sin chef. 
 
Det visar sig att skolledarens roll och inställning till att införa hälsofrämjande skola 
konceptet har stor betydelse. Det är rektor som har ansvaret för skolans arbetsplan. 
Han eller hon bör diskutera med sin personal och upprätta en plan på hur man på den 
aktuella skolan vill arbeta med till exempel hälsofrämjande skola. Arbetsplanen skall 
sedan utvärderas och revideras. 
 
Hälften av kontaktpersonerna i det värmländska nätverket uppgav att de hade en ar-
betsplan för hälsofrämjande skola. Vad gäller den kommunala skolplanen är det poli-
tikerna som fastställer den. Enbart fyra kontaktpersoner svarade att miljö- och hälso-
främjande skola fanns med i deras skolplan. Det kan tyckas märkligt då det i inbjudan 
till nätverket, som gick till respektive kommuners barn- och utbildningsnämnd, fram-
gick att de som anmälde sig förband sig att aktivt medverka i arbetet med miljö- och 
hälsofrämjande skola. Studien från Skåne visar ungefär lika resultat när det gäller 
både arbetsplan och skolplan (Albinsson och Björk, 2003). 
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Fyra kontaktpersoner svarar att nätverksträffarna i Värmland till ganska stor del bi-
dragit till att nå de målsättningar man hade innan arbetet startade. Fem svarar att det 
inte gjort det alls. Målsättningarna som varje skola redovisat, har såvitt vi kunnat be-
döma, inte följts upp vid något tillfälle. Det tror vi hade varit av stor betydelse för de 
olika skolorna. 
 
Upplägget i för nätverksträffarna i Värmland var från början mycket ambitiöst. Täta 
träffar med stor variation, men som efter första halvåret 2002 sakta avtog. Albinsson 
och Björk (2003) skriver att arbeta i nätverksform har visat sig ha fördelar i en tidig 
fas i projektet, men problemet är att organisera genomförandet, att långsiktigt få en 
bred medverkan, att följa upp och att sprida resultat. Vem tar över när det informella 
systemet inte räcker till? Risken är även att det som behandlats på nätverksträffarna 
inte förs över till och förankras på de enskilda skolorna. Nätverkssamarbetet handlar 
då mer om individers utveckling än om en utveckling av hela organisationen. 
 
För att lyckas med det miljö- och hälsofrämjandet arbetet i skolan anser kontaktper-
sonerna i det värmländska nätverket att alla på skolan måste engagera sig och elever 
bli delaktiga. Målsättningen med projektet var god men blev mer ett ideal än en reali-
tet. 
Aktuella studier inom området kan vara att undersöka vad kontaktpersonerna anser att 
begreppet miljö- och hälsofrämjande skola betyder för de och undersöka i vilken ut-
sträckning elever, föräldrar och övriga samarbetspartners varit involverade. 
 
6.1 Slutsatser 
Sammanfattningsvis visar vår studie att vissa av de åtagande som både projektledning 
och skola förbundit sig att genomföra inte har fullföljts. Årsrapportering från skolorna 
samt dokumentation och utvärdering från projektledningen saknas. Studien visar sam-
tidigt att hälften av de tillfrågade kontaktpersonerna i nätverket upplever att deras 
skola genom nätverksarbetet nått en skolutveckling i miljö- och hälsofrämjande rikt-
ning. Ökad samverkan med föreningslivet, ökad fysisk aktivitet, bättre skolluncher 
och mer friluftsliv är några exempel på utveckling i miljö- och hälsofrämjande rikt-
ning. Faktorer som kontaktpersonerna tror är avgörande är att alla på skolan engage-
rar sig och att eleverna blir delaktiga. Men för att det ska förankras på alla nivåer 
krävs att det sker genom en långsiktig process snarare än genom projekt. Något som 
vi tror var tänkt från början. I skolans läroplan från 1994 står att arbete ska ske med 
värdegrundsfrågor och tillägget i läroplanen för 2003 att ”skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet samt att hälso- och livsstilsfrågor skall 
uppmärksammas”. Detta parallella arbete tror vi kan gynna den fortsatta utvecklingen 
av hälsofrämjande skola. 
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Bilaga 1 

FRÅGEGUIDE 

 

Utgångspunkten? 

 

   Mål och syfte? 

 

Vilka intentioner fanns? 

 

Förankring i beslut och organisation? 

 

Resurser? Personer, pengar? 

 

Vad, hur och varför? 

 

Utvärdering? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 2    
     

Enkätfrågor om miljö och hälsofrämjande skola 

Instruktioner 

 
Läs igenom varje fråga och besvara med ett kryss i den ruta som bäst överensstämmer med  

Din uppfattning. Markera endast ett svarsalternativ per fråga. 
 

 
Först kommer några bakgrundsfrågor. 
 
 
1. Din ålder?    
   _____ (år) 
    
    
  
 
 
2. Är Du kvinna eller man? Kvinna   
  Man  
  
 
 
3a. Vilken befattning har Du? Lärare   
  Förskolelärare  
  Fritidspedagog 
  Skolsköterska  
  Kurator   
  Skolledare 
  Annan befattning 
  Nämligen: 
 
 
3b. Om du är lärare, i vilken årskurs undervisar Förskoleklass - Åk 5/6 
Du just nu?  Åk 6/7-9 
     
 
 
 
Följande frågor handlar om nätverksträffar för kontaktpersoner 
 
 
 
4. Sedan år 2000 har det varit ca 14 nätverksträffar.  1 – 5   
Hur många av dessa har Du deltagit vid? 6 –10   
  11- alla   
 
 
Kommentar: 



  

5. Har Du som kontaktperson fått vara med  Ofta   
och påverka innehållet i nätverksträffarna? Ibland   
  Sällan   
  Aldrig  
 
 
 
6. I vilken utsträckning har Dina förväntningar Till mycket stor del  
på nätverksträffarna så här långt infriats? Till ganska stor del  
  Till ganska liten del  
  Till mycket liten del  
  Hade inga förväntningar 
 
 
Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
7a. I vilken omfattning anser Du att kunskapen Du fått genom nätverksträffarna är tillräcklig eller 
otillräcklig för att föra in konceptet miljö och hälsofrämjande skola i Din skola? 
 
Otillräcklig          Helt tillräcklig 
    
   
 
 
 
7b. Var vänlig motivera ditt svar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
8a. I vilken omfattning anser Du att Ditt deltagande i nätverket har underlättat för Dig som kontakt-
person att kunna för in konceptet miljö och hälsofrämjande skola i Din skola? 
 
 
Till mycket liten del        Till mycket stor del 
    
  
 
 
8b. Var vänlig motivera ditt svar: 
 
 
 



  

9. Har Du fått tillräckligt med tid för att arbeta med miljö och hälsofrämjande skola på Din skola? 
 
Otillräckligt  Helt tillräckligt 
    
  
 
 
 
10a. Har du varit i kontakt med någon annan  Ja 
skola i nätverket, utöver nätverksträffarna, Nej 
för att diskutera eller få råd om något kopplat    
till miljö och hälsofrämjande skola?   
  
 
 
 
10b. Var vänlig motivera ditt svar: 
 
 
 
 
 
 
 
Följande frågor handlar om upplevt stöd från arbetskamrater och chefer 
 
 
11. Hur ställer sig Dina arbetskamrater till  Mycket positivt  
Ditt deltagande i nätverket? Ganska positivt  
  Varken positivt  
  eller negativt  
  Ganska negativt  
  Mycket negativt 
 
 
 
 
 
 
12. Vad är Din uppfattning om stödet från Din  Mycket positivt  
närmaste chef för Ditt deltagande i nätverket? Ganska positivt 
  Varken positivt  
  eller negativt   
  Ganska negativt  
  Mycket negativt 
 
 
 
 
 
 
 



  

13. Finns miljö och hälsofrämjande skola Ja   
inskrivet i Din skolas lokala arbetsplan? Nej   
  Vet ej   
 
    
   
 
 
14. Finns miljö och hälsofrämjande skola Ja   
 inskrivet i den kommunala skolplanen? Nej   
  Vet ej 
 
 
 
 
För att få delta i projektet miljö och hälsofrämjande skola skulle en motivering (målsättning) ges av 
skolledaren på Din skola varför man ville delta. Följande frågor handlar om man nått de målsättning-
ar man hade. 
 
 
 
15. Har nätverksträffarna bidragit till att Din  Till mycket stor del  
skola lyckats nå de målsättningar ni hade? Till ganska stor del  
  Till ganska liten del  
  Till mycket liten del  
  Inte alls 
  Vet ej   
 
 
 
 
16. Hur tror Du din skola skulle ha utvecklats Till mycket stor del  
 i miljö och hälsofrämjande riktning utan  Till ganska stor del  
deltagande i nätverket?  Till ganska liten del  
  Till mycket liten del  
  Inte alls 
  Vet ej   
 
 
 
 
17. Ge exempel på utveckling i miljö och hälsofrämjande riktning på Din skola som påverkats av Ditt 
deltagande i nätverket: 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

18a. Vilka faktorer tror Du är avgörande för utvecklingen av det miljö och hälsofrämjande arbetet i 
skolan? 
 
 
 
 
 
 
 
18b. Har några av dessa faktorer saknats på Din skola? I så fall vilka? 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Hur tror Du att det kommer att gå med miljö och hälsofrämjande skola på Din skola? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Om det är någon synpunkt Du skulle vilja tillföra som inte passat in på ovanstående frågor, får Du 
gärna skriva den här: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 3 
Till Dig som är kontaktperson inom nätverket för  

Miljö och Hälsofrämjande skola i Värmland! 
 

Vi behöver Din hjälp! 
 
År 2000 startade ett nätverksarbete för ”Miljö och Hälsofrämjande skolor” i Värmland.  
Av Värmlands 16 kommuner anmälde 14 kommuner sitt intresse att medverka i arbetet med ”Miljö 
och hälsofrämjande skola”. 
 
För att undersöka om detta nätverksarbete inspirerat deltagande skolor att utvecklas i miljö och hälso-
främjande riktning skickar vi, Maria Björklund och Ingrid Guldbrandsson, 
magisterstudenter vid Folkhälsovetenskapliga Institutionen i Karlstad, ut en enkät till Dig och de andra 
kontaktpersonerna som ingår i nätverket för ”Miljö och Hälsofrämjande skola” i Värmland. Enkäten 
ingår i vår D-uppsats. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är självklart frivilligt, men det ät viktigt för undersökningens kvali-
tet, att alla som får enkäten besvarar den. Därför ser vi det som oerhört värdefullt att just Du svarar så 
fullständigt Du kan på frågorna. Skicka sedan tillbaka enkäten i det bifogade portofria svarskuvertet så 
fort som möjligt och helst inom en vecka. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
På svarskuvertet finns ett nummer. Det beror på att vi måste veta att just Du skickat in Ditt svar så att 
vi inte sänder påminnelsebrev i onödan. Några möjligheter att identifiera just Ditt svar kommer inte att 
finnas. 
 
Om Du har några problem med att fylla i enkäten eller om Du har andra funderingar, kontakta gärna 
oss genom e-post eller telefon. 
 
Har Du intresse av att ta del av den färdiga uppsatsen, som kommer att vara klar hösten 2004, så hör av 
Dig till oss. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
 
Karlstad, april 2004 
 
 
Maria Björklund                                              Ingrid Guldbrandsson 
E-post: maria.bjorklund@liv.se                       E-post:ingrid.guldbrandsson@pedagog.utb.kil.se 
Telefon: 0730/479900                                     Telefon:  070/2166363                     
 
 
    
    
    
    
     
 
 



  

Bilaga 4 
Till Dig som är kontaktperson inom nätverket för  

Miljö och hälsofrämjande skola i Värmland. 
 

Vi behöver Din hjälp! 
 
År 2000 startade ett nätverksarbete för ”miljö och hälsofrämjande skolor” i Värmland.  
De deltagande skolorna utsåg varsin kontaktperson, som inbjöds till utbildningsdagar kring metoder 
och modeller för miljö och hälsofrämjande skola, så kallade nätverksträffar. 
 
För ett par veckor sedan fick Du en enkät. Vi var intresserade av vad Du tycker om nätverksarbetet 
med ”miljö och hälsofrämjande skola”, samt hur det påverkat Dig och Din skolsituation. 
 
Eftersom vi ännu inte fått något svar från Dig, antar vi att Du glömt eller inte haft tid att besvara enkä-
ten. 
 
Vi skulle vara tacksamma om Du ville besvara formuläret och skicka in det i det portofria svarskuvert 
som bifogades så snart som möjligt. 
 
Om ditt formulär eller svarskuvert kommit bort, kan du kontakta oss så skickar vi ett nytt. 
 
Om du redan besvarat enkäten, ber vi dig bortse från denna påminnelse. 
 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
 
Karlstad juni 2004 
 
 
Maria Björklund  Ingrid Guldbrandsson 
E-post:maria.bjorklund@liv.se E-post:ingrid.guldbrandsson@pedagog.utb.kil.se 
Telefon: 0730-47 99 00  Telefon: 070-216 63 63 
 

 
 
 


