
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hälsofrämjande skola 
– Elevers uppfattningar om delaktighet och inflytande i ett 
hälsofrämjande arbete 
 
 
 

Christine Lihv          Emma Salomonsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-uppsats, 15 poäng 
Hälsopromotionsprogrammet 
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur/Högskolan Väst 
Vårterminen 2009 



Arbetets art: Examensarbete 15 poäng, Hälsopromotionsprogrammet  

Titel: Hälsofrämjande skola 

– Elevers uppfattningar om delaktighet och inflytande i ett hälsofrämjande arbete 

Engelsk titel: Healthy School 

– Pupils’ opinions about participation and influence in health promoting work 

Sidantal: 35  

Författare: Christine Lihv och Emma Salomonsson 

Handledare: Björn Mårdén  

Institution: Högskolan Väst  

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur  

Datum: 2009-05-26  

Abstrakt  
Syfte: Vi har valt att studera hur elever uppfattar delaktighet och inflytande i ett 

hälsofrämjande arbete. För att belysa detta tydligare har vi valt att arbeta utifrån två 

frågeställningar:  

 På vilket sätt uppfattar elever att de är delaktiga i hälsofrämjande skola? 

 Hur uppfattar elever deras inflytande i hälsofrämjande skola? 

Metod: Vår studie bygger på kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper. Vi anser att 

metoden är den mest brukbara för oss då vi är ute efter elevers uppfattningar. Vi har 

sammanlagt haft sex stycken fokusgruppsintervjuer med sju deltagare i varje grupp. Eleverna 

som deltog var från årskurs 7 och 9.  

Vi har inspirerats av en fenomenografisk ansats vid analys av vårt empiriska material som går 

ut på att dela in materialet i kategorier.  

Resultat: Vi anser att vi har lyckats få en bild av hur den undersökta elevgruppen uppfattar 

delaktighet och inflytande. De kategorier som genom analys successivt trätt fram är följande: 

 Direktinflytande på individnivå – Uppfattningarna i denna kategori rör inflytande som 

rör en elev eller några i dennes närhet. 

 Aktiv delaktighet som förutsättning för elevinflytande – Denna kategori innefattar 

uppfattningar om olika sätt att påverka med förutsättning att eleverna är delaktiga på 

ett aktivt sätt. 

 Hierarki som begränsning för elevinflytande – I denna kategori ryms uppfattningar om 

hur den hierarkiska ordningen som råder på skolan begränsar elevinflytande. 

 Elevers uppfattning om delaktighet i mindre skala – Uppfattningar i denna kategori rör 

delaktighet i den form då elever exempelvis samarbetar och löser problem med 

förutsättning att alla är delaktiga. 

 Insatser för att främja delaktighet och inflytande i skolan – Denna kategori innefattar 

de insatser som vi tolkat främjar delaktighet och inflytande i skolan. 

Nyckelord: Hälsofrämjande skola, projekt, delaktighet, inflytande, empowerment, samverkan 



Abstract  

Aim: We have chosen to study how students perceive participation and influence in a health 

promotion work. To illustrate this more clearly, we have chosen to work on two research 

questions:  

 How students perceive that they are involved in healthy school?  

 How students perceive their role of influence in healthy school?  

Method: Our study is based on qualitative interviews in the form of focus groups. We believe 

that the method is the most workable for us as we are looking for students' perceptions. We 

have had a total of six focus group interviews with seven participants in each group. Students 

who participated were from grades 7 and 9.  

We have been inspired by a phenomenographic approach in analyzing our empirical data 

which is to divide the material into categories.  

Results: We believe that we have managed to get a picture of how the students’ perception of 

participation and influence. The categories by analysis gradually emerged is the following:  

 Direct influence on the individual level - Opinions in this category related to the 

influence of a student or in their vicinity.  

 Active participation as a condition for students’ influence - This category includes 

ideas on ways to influence the condition that the students are involved in an active 

way.  

 Hierarchy of limitation for students’ influence - In this category fall views of how the 

hierarchical system that exists at the school restricts students’ influence.  

 Students' perception of participation on a smaller scale - Perceptions in this category 

related to participation in the form in which students such as working together and 

solves problems that all are involved.  

 Efforts to promote participation and influence in the school - This category includes 

those efforts that we have interpreted promotes participation and influence in school.  

Keywords: Healthy school, project, participation, influence, empowerment, collaboration 
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Förord 
Vi vill tacka de som på något sätt hjälpt oss i vår empiriska forskning. Till att börja med går 

ett stort tack till berörd kommun och dess folkhälsoenhet som gett oss möjlighet att få komma 

ut och genomföra vår empiri på fältet.  

Den undersökning som gjorts kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med 

hälsofrämjande skola. Vi är mycket glada att vi fått utföra denna undersökning med 

förhoppning att bidraget blir en viktig del i hälsoarbetet på den berörda skolan, och senare i 

hela kommunen. Vår uppdragsgivare har stöttat oss och hjälpt till på olika sätt genom material 

och kunskap.  

Ett tack riktas även till eleverna på skolan som hjälpt oss genom att medverka i 

undersökningen. Utan deras deltagande hade inte denna varit möjlig att genomföra. Deras 

svar är av vikt då de efter analys kommer att fungera som utgångspunkt i det fortsatta 

hälsoarbetet på skolan. 
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Bakgrund 

Intresseområde 

Fenomenet hälsofrämjande skola är något som vi varit engagerade i under två år. Det började 

med att vårt intresse för barn och unga fick oss att söka praktikplats på en folkhälsoenhet i en 

kommun. En del av folkhälsoenheten riktar sitt arbete till barn och unga genom att utveckla 

metoder och samverkan mellan bland annat hälso- och sjukvård, skolor, föreningar och andra 

organisationer för att främja barn och ungas hälsa. Ett av de största arbeten som bedrevs och 

fortfarande bedrivs är ett fyraårigt projekt som heter hälsofrämjande skola. Projektet har nu 

pågått i två år. Efter att vår praktik var slut erbjöds vi att skriva vår B-uppsats som fokuserade 

på lärarnas känsla av delaktighet i projektet. Detta i sin tur ledde till ett erbjudande om att 

skriva C-uppsats, vilket vi tackade ja till. Denna gång kommer vi att utvärdera elevers 

uppfattningar av delaktighet och inflytande i projektet, vilket följer direktiven för projektets 

tidsplan. Vi anser det vara viktigt att utvärdera delaktighet och inflytande då det är två av de 

viktigaste komponenterna i en hälsofrämjande skola. Andra viktiga komponenter är KASAM
1
 

samt olika skyddskomponenter som exempelvis trygga och säkra miljöer och goda relationer.  

Det som kom fram i vår undersökning i B-uppsatsen var att lärarna på skolan var delaktiga i 

hälsoarbetet i förhållandevis låg grad. Det framkom att en anledning till detta kan ha varit att 

skolledningen inte prioriterat projektet i den omfattning som var önskvärt. Lärarna ansåg sig 

inte heller ha så stor egenmakt vilket de uttrycker vara en besvikelse, men att de ändå var 

motiverade gällande det fortsatta arbetet med hälsofrämjande skola. Vi ser fram emot att 

undersöka hur arbetet fortskridit och påverkat elevernas uppfattning om delaktighet och 

inflytande. Saker som hänt under det senaste året i projektet är bland annat att arbetslagen 

som personalen tidigare arbetat utifrån har lösts upp och ersatts av grupper efter intresse 

istället. En av de två rektorerna flyttade till en annan skola och ersattes.  

Alla former av hälsoarbete handlar om insatser som syftar till att påverka hälsan på ett positivt 

sätt, så även de främjande insatser som hälsofrämjande skola innefattar. Allt som oftast vilar 

hälsoarbetet på någon form av en värdemässig grund. Det finns en rad olika sätt att arbeta 

med hälsa men Rydqvist & Winroth (2008) poängterar vikten av att nivån på hälsoarbetet 

måste möta deltagarnas behov. Det är allt som oftast vanligt att hälsoarbetet utgår ifrån någon 

form av styrdokument. Annars faller idén som går ut på att främja och stärka de friskfaktorer 

som bidrar till ökad hälsa i olika dimensioner hos individerna eller deltagarna i den pågående 

interventionen. Denna strävan är ett mål även för hälsofrämjande skola i vår berörda kommun. 

Det styrdokument den berörda skolan använder sig av som utgångspunkt för hälsoarbetet är 

sin värdegrund som utgår ifrån allas lika värde.  

Nedan beskrivs den modell som används för arbetet med hälsofrämjande skola i den skola där 

vår undersökning ägt rum.  

Hälsofrämjande arbete i en kommun i Västra Götalands län  

Kommunens hälsofrämjande arbete för barn och unga är brett. Nedan kommer vi att beskriva 

det projekt som vi fått möjlighet att ta del av. 

Projektet hälsofrämjande skola 

Hälsofrämjande skola på den skola vi undersöker utgår ifrån den så kallade Skånemodellen 

                                                 
1
 Känsla av sammanhang, Antonovsky (1991) Vi hänvisar till begreppet som beskrivs vidare i delen där tidigare 

forskning presenteras. Se s. 9-10. 
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(Kommunförbundet Skåne, 2000) som till största del bygger på att skapa och förbättra 

stödjande och främjande miljöer för hälsa. Detta ska leda till ökad kunskap om hälsa och 

stärka skyddsfaktorer runt elever och personal på skolan. Kommunens argument för att påvisa 

att skolan är en viktig arena är att hälsofrämjande arbete förespråkas i läroplanen och kan ge 

hälsovinster genom en stimulerande psykosocial skolmiljö. För att arbetet ska bli långsiktigt 

så krävs samverkan. I första stadiet i detta projekt samverkar all personal på skolan. I ett 

senare stadie önskas samverkan mellan olika verksamheter som ungdomarna nyttjar eller 

befinner sig i. Till sist är syftet att arbetet ska ingå i skolans dagliga arbete och förvaltas av 

skolan. Allt arbete utgår, precis som i Skånemodellen, ifrån det salutogena perspektivet, där 

KASAM är en del. Alltså innebär detta att arbetet riktar sig åt att stärka och utveckla det 

friska, samt skyddsfaktorer som hjälper till att bibehålla en god hälsa. I kommunen arbetar de 

utifrån ett aktivitetsbrett arbetssätt där flera delprojekt löper parallellt.  

Projektet hälsofrämjande skola har som steg ett att marknadsföras och förankras. Tack vare 

att hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att finansiera arbetet med hälsofrämjande skola 

startades ett fyraårigt projekt våren 2007. Förfrågan gick till skolledningen, skolans enhetsråd 

och pedagogerna som alla tackade ja till projektet. Den berörda skolan blev därmed den första 

skola i kommunen att arbeta med hälsofrämjande skola, och utsågs därav till pilotskola. Detta 

med syfte att skapa en övergripande strategi som sedan ska kunna användas av andra skolor.  

Som steg två i projektet har kommunen valt uppstartsdagar som start på projektet. Ett 

direktiv som fanns med från skolledningen var att arbetet skulle utgå ifrån det som på den 

tiden var arbetslagen, som redan var befintliga på skolan. På uppstartsdagarna fick personalen 

skapa en gemensam handlingsplan utifrån skolans värdegrund; allas lika värde. Allas lika 

värde anses stärka den psykosociala hälsan och med den även skapandet av stödjande miljöer. 

Karaktären på arbetssättet är långsiktigt, det utgår ifrån ett salutogent perspektiv samt bygger 

på delaktighet och inflytande. 

Steg tre är genomförandet. Detta steg innebär att utveckla, få fram behov och förslag på vad 

de berörda inom projektet prioriterar att genomföra. Utifrån handlingsplanen genomförs 

arbetet med hälsofrämjande skola. Skolans personal får även möjlighet till fortbildning genom 

inspiration, utbildnings- och uppföljningsdagar inom projektets ramar. Syftet är att kunskapen 

från dessa fortbildningsdagar ska implementeras i det ordinarie arbetet i skolan.  

Steg fyra i projektet innefattar utvärdering. Utvärderingen baseras på att kvalitetssäkra och 

utveckla arbetet. Detta med anledning av att arbetet ska kunna fortskrida i rätt riktning samt 

skapa erfarenhet med syfte att sprida goda exempel vidare. Tanken är att utvärderingar ska ske 

löpande och att en mer omfattande utvärdering ska göras årsvis. 

Syfte 
Vårt övergripande syfte är att undersöka elevers uppfattningar om delaktighet och inflytande i 

projektet hälsofrämjande skola. 

Frågeställningar 

 På vilket sätt uppfattar elever att de är delaktiga i hälsofrämjande skola? 

 Hur uppfattar elever deras inflytande i hälsofrämjande skola? 

I det här fallet menas att vara delaktig att elever i någon grad deltar i hälsoarbetet i skolan. 

I det här fallet menas att ha inflytande att elever i någon grad kan påverka hälsoarbetet på 

skolan.  
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Tidigare forskning 
Vi kommer i följande avsnitt behandla olika ämnen och begrepp som vi anser spegla vårt syfte 

och våra frågeställningar. Först förklarar vi fenomenet hälsofrämjande skola, därefter belyser 

vi det salutogena perspektivet som har fokus på hälsa och de faktorer som håller människor 

friska. Vi tar även upp följande komponenter som ingår i det hälsofrämjande arbetet i fråga: 

delaktighet, empowerment samt elevinflytande.  

Fenomenet hälsofrämjande skola 

Ursprungligen kommer inspirationen med hälsofrämjande skola ifrån Kanada som började 

arbeta med ”Healthy Schools” 1990 (Se Lander 1998). Därefter spred sig arbetet med 

hälsofrämjande skolor över till Europa, där EU och Världshälsoorganisationens (WHO) 

europakontor tog initiativet till att utveckla detta arbete. WHO definierade skolan som en 

nyckelfunktion där det borde läggas fokus på hälsoutbildning (Nilsson 2003). År 1993 

påbörjades arbetet med hälsofrämjande skolor i Sverige och Folkhälsoinstitutet stod som 

projektansvariga (Folkhälsoinstitutet 1997). Vidare definierar de arbetet med hälsofrämjande 

skola som att: 

... dels utveckla hela skolans vardag som en stödjande miljö och främjande fysisk och 

psykosocial miljö för hälsa och lärande, dels stärka och utveckla hälsoundervisningen 

(Folkhälsoinstitutet 1997, s. 6). 

Folkhälsoinstitutet (1997, s. 3) anser vidare att skolan är ”en av samhällets viktigaste arenor 

för ett hälsofrämjande arbete”. Eftersom skolan är en mötesplats för människor med både 

likheter och olikheter och de flesta är i en period i livet då de formas och utvecklas ger denna 

särskilda miljö möjligheter till utveckling. Hälsoutvecklingen är viktig för skolan och 

stödjande insatser och långsiktighet i arbetet hjälper till att stärka denna.  

Ett genusperspektiv och jämlikhetsmål utgör Folkhälsoinstitutets grund för arbete med en 

hälsofrämjande skola. Detta med anledning av att det finns skillnader i hälsa mellan olika 

sociala grupper, men även mellan flickor och pojkar. Det beror i sin tur av var man kommer 

ifrån, uppväxtvillkor, kön, föräldrars ekonomiska situation etcetera. Därav riktar sig arbetet 

med att skapa stödjande miljöer i skolan väldigt brett. Genom satsningar som görs så vill 

Folkhälsoinstitutet inspirera, stödja och stimulera skolor till att arbeta långsiktigt och på så 

sätt stärka skolans roll som stödjande miljö för hälsa. Nilsson (2003) menar att arbete för 

stödjande miljöer i skolan ger positiva effekter på eleverna i form av en ökad delaktighet 

vilket bidrar till förbättrad livsstil hos eleverna.  

Enligt Folkhälsoinstitutet är en av de första förutsättningarna för ett långsiktigt hälsoarbete att 

det finns ett engagemang och ett uttalat intresse samt en vilja för detta hos de involverade 

personerna. De menar även att förutsättningarna för hälsofrämjande skola är att arbetet bör 

innefatta all personal på skolan samt att alla elever och att deras föräldrar är med och arbetar 

för en gemensam vision. 

En annan sak som prioriteras vid arbete med hälsofrämjande skola är utvecklingen av 

hälsoarbetet. Detta med syfte att skapa sammanhang och öka elevers delaktighet och 

inflytande genom olika metoder för hälsoarbete. En känsla av sammanhang är för övrigt 

viktigt vid utveckling av all undervisning. Hälsoundervisningen ska enligt läroplanen lyftas 

fram ur ett samhällsperspektiv och även på detta sätt öka kunskapen om hälsa och livsstil i 

Sverige och övriga världen. Hälso- och livsstilsfrågor ska även de ingå i undervisningen. Rent 

konkret innebär detta att elever ska ha ”… grundläggande kunskaper om förutsättningarna för 

en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön” 

(Skolverket 1994, s. 10).  
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Att arbeta med stödjande miljö är en del i hälsofrämjande skola. I folkhälsovetenskapligt 

lexikon definieras stödjande miljö som: 

… miljöer som skyddar människor mot hälsohot och möjliggör att de utvecklar sin kapacitet, sitt 

självförtroende och sin hälsa. Miljön omfattar det samhälle där människorna lever, inklusive 

deras hem och arbete (2000, s.326). 

Medin och Alexandersson (2000) hänvisar till Haglund som menar att stödjande miljö beror 

såväl av sociala som fysiska aspekter av omgivningen, vilket innebär att människan (i detta 

fall elever) får inflytande över sin situation. Vidare menar författarna att det i stödjande 

miljöer ges utrymme för individer att ta ansvar samt försöka uppfylla sina vitala mål. Detta 

menar Medin och Alexandersson är möjligheter för att främja hälsan.  

Författarna skriver om hälsofrämjande skola som de menar symboliseras av bland annat ett 

handlingsutrymme för personal och elever, samt att hälsan bör vara en naturlig del i 

verksamheten. Vidare skriver de att arbetet bör utgå ifrån människornas verklighet och kan 

innebära ökat elevinflytande, bra skolluncher etcetera. De menar att utgångspunkten för 

hälsofrämjande arbete går ut på att skapa en miljö där de inblandade har inflytande, stärker 

självförtroendet samtidigt som riskfaktorer bör reduceras.  

Stewart-Brown (2006) skriver framför allt om hur olika interventioner inom hälsoarbete på 

skolor har lyckats. Författaren beskriver vilka närliggande komponenter som bör ingå för att 

arbete inom skolan ska få benämna det som hälsofrämjande arbete. Dessa komponenter har 

med individen, som i detta fall är eleven, att göra. De riktlinjer som arbetet med 

hälsofrämjande skola utgick ifrån från början var att skapa goda förutsättningar för barn och 

unga inom skolan. Detta genom att stärka, stödja och motivera individen till att själv vilja 

delta i lär- och utvecklingsprocessen. Områden som betonas är att skapa goda relationer, öka 

samverkan samt skapa goda förutsättningar för deltagarnas hälsa och välbefinnande. Även att 

skapa motivation så att det hälsofrämjande arbetet kan ses som meningsfullt. Genom detta ska 

sedan det dagliga arbetet genomsyras av ett hälsofrämjande tänk. 

Författaren skriver vidare att det som är viktigast med hälsofrämjande arbete inom skolan är 

att betona vikten av delaktighet och inflytande hos de olika aktörerna som är involverade, det 

vill säga det som vi har undersökt. De olika aktörerna är bland andra personal på skolan, 

elever samt föräldrar. Författaren menar att i de olika interventioner som föräldrar har varit 

delaktiga i har nått större framgång med sitt hälsofrämjande arbete. De olika 

kunskapsområden som har stärkts hos eleverna i dessa interventioner är kunskap om hälsa, 

attityder kring hälsa samt vilka hälsobeteenden som finns. De interventioner som har varit 

mest lyckade har även behandlat ämnen som ska främja hälsosam mat och fysisk aktivitet. 

Detta kan bero på att eleverna har lättare att sätta in sig själva i sammanhanget och dess 

betydelse för dem själva. Författaren har reflekterat kring vad det kan bero på att vissa 

interventioner är mer effektiva än andra och kommit fram till att det kan bero på att alla olika 

parter varit delaktiga och haft inflytande. Det har även visat sig att omgivningen har stor 

betydelse för att hälsofrämjande arbete inom skolan ska lyckas.  

Ett av de perspektiv som använts vid arbete med hälsofrämjande projekt inom skolan är 

Antonovskys salutogena perspektiv (Folkhälsoinstitutet 1997). 

Det salutogena perspektivet 

Det salutogena perspektivet söker efter orsaker som, trots att människor utsätts för 

påfrestningar, gör att de mår bra. Medin och Alexandersson (2000) menar att grundtanken i 

det salutogena perspektivet är att människor hela tiden utsätts för stress och kaos, och det 

intressanta är hur det går att ha hälsa, trots dessa påfrestningar. Därmed fokuseras på de 

aspekter som bidrar till hälsa och inte vad som orsakar sjukdom. Antonovsky (1996) menar att 
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det inte går att mäta hälsa utifrån en dikotomi där en person antingen är frisk eller sjuk. Han 

utgår istället ifrån ett kontinuum där den ena slutpunkten symboliserar sjukdom och andra 

hälsa, och tanken är att en persons hälsa kan röra sig på kontinuumet vilket då visar olika grad 

av hälsa. Medin och Alexandersson skriver att den människosyn som råder för det salutogena 

perspektivet anser att människan har en fri vilja, dock skapas hennes möjligheter att förstå, 

bemästra och känna mening med sin omvärld i tidigare livserfarenheter. 

Antonovsky (1991) använder begreppet känsla av sammanhang (KASAM) för att mäta hälsa. 

KASAM består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet är den kognitiva komponenten i KASAM som står för att det som händer i livet, 

både önskade och oönskade händelser, ska gå att förklara. Hanterbarheten är 

beteendekomponenten som symboliserar att individen har resurser för att klarar av att själv 

påverka omständigheter omkring sig. Meningsfullheten beskrivs som 

motivationskomponenten som handlar om i vilken utsträckning livet har en känslomässig 

mening. Antonovsky (1996) menar att KASAM byggs upp av tre saker: följdaktighet, balans 

samt delaktighet och beslutsfattande i olika typer av organisationer eller sociala sammanhang.  

Vidare menar Antonovsky (1991) att om individen har en hög känsla av sammanhang så kan 

denne lättare stå emot och hantera ohälsosamma vanor och hot, förutsatt att människan själv 

upplever livet som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Han gör en liknelse med om vi alla 

människor levt i en flod så skulle huvudfrågan, enligt ett salutogent perspektiv, ligga i hur bra 

vi kan simma, och vad kan vi göra för att öka simkunnigheten hos människor. I motsats till det 

salutogena perspektiv skulle ett patogenesiskt perspektiv lägga fokus på att hjälpa de 

människor som inte kunde simma istället. 

Något som hör ihop med KASAM är det som Antonovsky (1996) benämner som generella 

motståndsresurser (GMR) och dessa, förklarar han, är det som gör att en person klarar av 

vissa påfrestningar och hot bättre än andra och därmed rör sig på ett kontinuum åt det håll där 

hälsan förbättras. Med andra ord; GMR främjar ett starkare KASAM. Författaren hävdar att 

aktivt deltagande i någon form av grupp eller organisation kanske inte radikalt kommer att 

förändra en persons KASAM. Dock kan det bidra till en ökning av KASAM, eller till en 

förändring som kan komma att ha betydelse för någon annan viktig händelse i livet eller bara 

verka förebyggande mot skada.  

Skolor som arbetar hälsofrämjande utifrån detta perspektiv ska ha som mål att stärka 

elevernas KASAM och i och med detta involveras all verksamhet i skolan. Självfallet även de 

personer som arbetar eller på annat sätt befinner sig i dessa miljöer. Även här är det viktigt 

med en gemensam vision (Folkhälsoinstitutet 1997). Nilsson (2003) styrker resonemanget om 

vikten av att ha en gemensam vision och en bred utgångspunkt i arbetet. Två tankemodeller 

som Nilsson utgår ifrån gällande hälsofrämjande arbete är det salutogena perspektivet 

begreppen empowerment och delaktighet. 

Delaktighet 

Det var inte förrän under 70-talet som begreppet delaktighet kopplades samman med hälsa 

och hälsoarbete. Eklund (1999) skriver att Arnstein
2
 var en tidig förespråkare för 

delaktighetsbegreppet och menade att det i stort sett betydde samma sak som medborgerligt 

inflytande. Hon menade även att en viktig komponent i delaktighetsbegreppet var att en 

omfördelning av makt var tvungen att ske för att processen skulle vara gynnsam.  

                                                 
2
 Arnstein var verkställande direktör för American Association of Colleges of Osteopatic Medicine och skrev om 

medborgares delaktighet i planeringsprocesser och utformade en modell som visar medborgares olika nivåer av 

delaktighet.  
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Begreppet utvecklades med tiden och Eklund hänvisar till Brownlea
3
 som menade att 

delaktighet är att involveras eller att tillåtas att bli involverad i en beslutsfattande process. I 

Eklund förekommer också Rifkin, Muller och Bichmans
4
 definition av delaktighet och denna 

beskrivs som en social process i vilken specifika grupper, med delade behov som lever inom 

ett geografiskt område, drivs till att identifiera sina behov, ta beslut och etablera mekanismer 

som möter dessa behov. Vi drar en parallell till den berörda skolan där de gemensamt fick 

kartlägga sina behov, skapa en handlingsplan för att sedan genomföra insatser för att möta 

sina behov.  

Rappaport och Zimmerman (1988) beskriver delaktighet som att någon har ett engagemang i 

en organiserad aktivitet där deltagandet sker i strävan att uppnå ett gemensamt mål utan att 

först och främst kräva egenvinning. Författarna menar att det finns ett samband mellan 

delaktighet i samfund och hälsa. Ett deltagande gör att människan blir mer motiverad till att ta 

kontroll över sin egen omgivning. Genom att en person känner att den har empowerment (som 

behandlas nedan) så ökar även personens kontroll över sitt eget liv. Rappaport och 

Zimmerman menar även att antalet aktiviteter någon deltar i är en starkare variabel till 

begreppet empowerment än graden av engagemang i aktiviteterna. Även här kan en parallell 

dras till ovan nämnda skola som bedriver ett aktivitetsbrett hälsoarbete vilket enligt Rappaport 

och Zimmerman bör bidra till empowerment. 

Cummins (2001) skriver att föräldrar från minoritetsgrupper sällan vet hur de ska göra för att 

hjälpa sina barn i skolan även om de ofta strävar efter att barnen ska lyckas. Författaren menar 

att denna hjälplöshet eller ovisshet hos föräldrarna förstärks om de exkluderas från och inte är 

delaktiga i skolans verksamhet. Om däremot lärare låter föräldrar involveras i 

skolverksamheten får de en känsla av effektivitet som kommer att påverka barnens skolgång 

positivt. Ett annat exempel där elevers skolgång påverkats positivt av att föräldrar involverats 

är då elever högläste hemma för dem. Dessa elever hade större litterär framgång än de elever 

som inte läst för sina föräldrar. 

Cummins hävdar också att elever som kommer från privilegierade familjer och som blir 

”empowered” i skolan för med sig detta ut i samhället och stärker därmed samhället, som då 

förutsätts interagera med skolan. 

De avsnitt som följer behandlar begreppet empowerment som i folkhälsovetenskapligt lexikon 

(2000) benämns som maktmobilisering
5
.  

Empowerment 

Den litteratur vi hänvisar till i detta stycke är på engelska och då har vi valt att inte översätta 

empowerment.. Enligt Eklund (1999) och Medin och Alexandersson (2000) härstammar 

empowerment från de latinska orden ”makt” och ”frihet”. Det var inte förrän på 90-talet som 

empowerment sågs som en form av en generell rörelse mot att uppnå ökad medborgerlig 

makt. I grunden för empowermentrörelsen ligger en människosyn som liksom det salutogena 

perspektivet ser på människan som kapabel att göra val samt ta konsekvenserna av de val som 

gjorts.  

                                                 
3
 Brownlea har forskat och publicerat verk främst inom hälso- och sjukvård, dock även om delaktighet.  

4
 Rifkin, Muller och Bichman publicerade 1988 en artikel som handlar om patienters delaktighet inom hälso- och 

sjukvården.  
5
 Maktmobilisering på individnivå innebär att öka individers möjligheter att fatta beslut och ta kontroll över sitt 

eget liv. På samhällsnivå innebär detta att människor ska få ett ökat inflytande över hälsans bestämningsfaktorer 

samt livskvaliteten i samhället.  
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Eklund skriver att bland andra Alinsky
6
 och Freire

7
 är betydelsefulla inspiratörer i skapandet 

och utvecklandet av empowerment som hon menar binds samman av följande komponenter; 

personlig utveckling, delaktighet, ökad medvetenhet samt socialt handlande. Författaren 

nämner Alinsky för att han på 70-talet fokuserade på låginkomsttagare utan makt eller rösträtt. 

Målet var att genom en process samlas kring ett gemensamt mål eller intresse och utse 

tillgångar och mål för att i en kampanj omfördela makt inom samhället. Freire har dessutom 

påpekat vikten av delaktighet genom dialog för frigörelse och förändring. Eklund lägger till 

ännu en viktig komponent för att empowerment ska kunna uppstå, nämligen delaktighet. 

Dessa två komponenter förutsätter varandra vilket även Zimmerman och Rappaport ovan 

konstaterat. Empowerment är en form av inflytande eftersom elever erhåller ökad makt att 

påverka sin situation. Här tydliggör vi ännu en gång vikten av delaktighet och inflytande i 

hälsoarbete. 

Det finns ett flertal olika definitioner på delaktighet och det görs ofta skillnad på 

empowerment på individ- och grupp/samhällsnivå. Vi har valt att lyfta fram två definitioner 

med syfte att öka förståelsen för begreppet. Eklund (1999, s. 41. vår översättning) skriver 

följande; 

… om makt är det som möjliggör en individs förmåga att förutse, kontrollera och deltaga i sin 

omgivning så är empowerment den process i vilken individer/samhällen får möjlighet att ta makt 

över och agera effektivt för att förändra sitt liv och sin omgivning. 

Ytterligare en definition som Rissel (1994) formulerar i sin artikel är den som hänvisar till 

Torre
8
 och beskriver empowerment som en process där människor blir tillräckligt starka för 

att delta i, ha kontroll över och inverkan på saker som påverkar deras liv.  

Flera författare skiljer på psykologisk empowerment och community
9
 empowerment (Bl.a. 

Eklund, 1999, Rissel, 1994). Eklund skriver att psykologisk empowerment är något som 

kommer ur inlärd hoppfullhet och innebär att ha en känsla av att ha uppnått ökad kontroll. Det 

vill säga att när individer ökar kontrollen över sina liv och kan använda sin förmåga att 

påverka sina egna liv blir de stärkta. Rissel (se även Eklund, 1999) menar att detta begrepp 

innefattar en ökad känsla av kontroll över sitt liv och att denna ökade kontroll upplever 

individer genom medlemskap i en grupp. Vilket i vårt fall handlar om elevers 

grupptillhörighet i skolan.  

Båda författarna (Eklund, 1999, Rissel, 1994) skriver även om begreppet community 

empowerment där Eklund beskriver det som en form av social process där delaktighet 

förespråkas mot ett mål som ämnar ökad kontroll både för individer och grupper/samhällen, 

politisk effektivitet och social rättvisa samt ökad livskvalitet. Rissel menar att community 

empowerment uppnås genom en ökad psykologisk empowerment, att gruppen/samhället 

aktivt deltagit i någon politisk aktivitet och att detta gett gruppen/samhället fördelar på något 

vis. 

Medin och Alexandersson (2000) förtydligar begreppet empowerment genom att sätta det i 

motsats till paternalism. De menar att människan ses som deltagare i de strategier som 

innefattar empowerment till skillnad från paternalism som utgår ifrån handlingar ifrån en yttre 

aktör till individer. Författarna menar därmed att empowerment utgår ifrån ett ”bottom up” 

tänk där beslut fattas och förändring sker nerifrån individen, eller folket, och upp till 

                                                 
6
 Alinsky var författare och social aktivist och även myntare av begreppet ”community organizing” som syftar 

till att människor tillsammans arbetar för gemensamma intressen.  
7
 Freire var professor i pedagogik och kanske är mest känd för sin frigörande pedagogik som kan leda till att 

individen får ökad medvetenhet och med den även kritisk förmåga att reflektera och handla. 
8
 Torre forskar om bland annat empowerment i NY, U.S.A. 

9
 Community kan i denna text betecknas som en grupp exempelvis en skolklass. 
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exempelvis chefer eller regeringar. Paternalism anses av författarna ha ”top down” perspektiv 

som innebär att beslut och förändringar sker från samhällets chefer ner till befolkningen.  

Cummins (2001) menar att elever som blir stärkta genom sin skolgång erhåller förmågan och 

självförtroendet att lyckas, på ett akademiskt plan. Cummins hänvisar till en studie som 

Campos och Keatinge gjort där föräldrar involverades i den skolverksamhet som deras barn 

gick i. Studiens resultat visade att dessa barn var mer medvetna om vad som skedde i 

klassrummet och kunde därav fokusera bättre på givna uppgifter. Dessa barn visade även 

större självförtroende i lärande situationer än andra barn.  

Landers (1998) utvärdering av de första hälsofrämjande skolorna i Sverige visade bland annat 

att lärarnas återkoppling var särskilt viktigt för att elevernas upplevelse av stimulering av 

självständigt tänkande, som kan kopplas till empowerment på så sätt att självständigt tänkande 

kan stärka en individ.  

Empowerment är en process som förekommer i andra sammanhang och miljöer än skolan. 

Elevinflytande som behandlas nedan, är en betydande faktor till empowerment hos elever. 

Elevinflytande 

Forsberg (2000) resonerar kring begreppet elevinflytande och drar paralleller till begreppet 

egenmakt som i vår text benämns som empowerment. Författaren menar att det är viktigt för 

eleverna att själva inse att de har möjlighet att påverka och på så vis också stärka sin egen 

makt. Detta kan göras på ett flertal sätt menar Forsberg, exempelvis genom att elever får vara 

mer involverade i utformningen av aktiviteter som sker på skolan. Även att känslan av 

inflytande ökar genom att elever ser att det faktiskt händer saker på skolan samt att känslan av 

medbestämmande ökar genom att gemensamma beslut tas lärare och elever emellan.  

Forsberg beskriver begreppet inflytande genom att använda sig av FN’s barnkonvention som 

syftar på att det är barnets rätt att bilda åsikter samt att ”skolan är basen i arbetet med att öka 

inflytande för barn och ungdomar” (Forsberg 2000, s. 10)  

Författaren skriver även om vikten av att ungdomar ska ha möjlighet att påverka sina 

levnadsvillkor. Detta önskemål uttrycks även i läroplanen vars mål är att elever ”… har 

grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den 

egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.” (Skolverket 1994, s. 10).  

En av slutsatserna i statens offentliga utredning (1997:116) är att ungdomar bör ha en verklig 

möjlighet till inflytande och delaktighet. Dessa utredningar har lett till en omprioritering i 

ungdomspolitiken där vikten av inflytande och delaktighet i varje fall på formuleringsnivå har 

tagits på allvar och nu är ett av tre nationella mål som de arbetar utefter. I och med att detta 

beslut har tagits finns det en större möjlighet att få barn och ungdomar delaktiga även vid 

arbete med hälsofrämjande insatser.  

I och med att man från politikers håll har engagerat sig för elevers inflytande och delaktighet 

har även flera aktörer (exempelvis intresseorganisationer) blivit inblandade och för samtal 

kring detta (Forsberg 2000). Författaren skriver vidare att om alla aktörer medverkar blir 

framgången för att öka elevernas inflytande och delaktighet hög. Forsberg menar att på grund 

av det samhälleliga intresset som finns är det viktigt att fördjupa sina kunskaper om 

elevinflytande.  

Metod 
Vi är medvetna om att vårt metodkapitel är relativt omfattande, detta på grund av att vi vill 

känna att vi är väl insatta i den metod vi valt för undersökningen. Därav finner ni både 
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undersökningsmetod och analysmetod i detta kapitel. Vi har även valt att ha det så för att 

underlätta förståelsen för läsaren. I den första delen beskrivs vår undersökningsmetod samt 

för- och nackdelar med den. Detta följs av en beskrivning av vårt tillvägagångssätt samt urval. 

Etiska överväganden och praktiska problem tas även upp innan vi presenterar den 

analysmetod vi använt. Vi beskriver vårt tillvägagångssätt vid analys och avslutar kapitlet 

med avsnitt om reliabilitet och validitet.  

Metodval 

Vi har valt att använda oss av fokusgruppsintervjuer, som är en kvalitativ metod, i vår 

undersökning gällande elevers uppfattningar om delaktighet och inflytande i hälsofrämjande 

skola. Med kvalitativ metod menar vi här att mäta uppfattningar, åsikter och värderingar 

genom intervjuer. Detta val gjordes med inspiration ifrån ett flertal lärare på Högskolan Väst 

vilka förespråkade fokusgrupper som metod i undersökning med ungdomar. Hylanders (2001) 

kriterier för fokusgrupper innefattar att samla in kvalitativa data med en grupp människor som 

har något gemensamt. Ett annat kriterium som bör uppfyllas är att deltagarna ska diskutera 

utifrån ett specifikt ämne. Ett syfte till att fokusgrupper ofta används på ungdomar är att om 

det råder ett tillåtande klimat i gruppen kan detta leda till att alla vågar uttrycka sin åsikt eller 

uppfattning, vilket i sin tur kan påverka deltagarna till ökat intresse, vilket bör resultera i en 

rikare diskussion.  

Hylander diskuterar vikten av urval, och menar att gruppen i största möjliga mån ska vara 

homogen i form av samma ålder, samma utbildning samt deltar i samma projekt, vilket 

stämmer överens med vårt urval. 

Kreuger och Casey (2000) beskriver fokusgrupper som en liten grupp människor som samlas 

för att diskutera något med ett gemensamt fokus som berör ett specifikt ämne eller en fråga. 

De kriterier som finns enligt författarna för att intervjua en fokusgrupp är att använda sig av 

ett frågeschema, där en moderator ställer frågorna, håller diskussionen levande, uppmuntrar 

tysta deltagare till att våga prata samt påpekar vikten av att det är interaktionen mellan 

deltagarna och inte interaktionen mellan moderatorerna och deltagarna som är av betydelse. 

Författarna beskriver även de kriterier som finns för forskarna och menar att väl förberedda 

sessioner, noggrannhet, samt att den tekniska utrustningen fungerar är ett krav. Kreuger och 

Casey menar också att moderatorerna bör ha vissa kvalifikationer eller kunskap kring hur det 

är att leda en grupp och diskussion. 

Vi anser metoden vara mest brukbar då enskilda intervjuer i högre grad hade kunnat påverka 

deltagarna i form av exempelvis nervositet och det som Bryman (1997) benämner som 

intervjueffekten, alltså att respondenten svarar med förhoppning om att endast tillfredställa 

intervjuaren. Hylander påstår att två fokusgrupper á åtta personer ger lika mycket information 

som tio individuella intervjuer. Hon hävdar även att metoden är human mot deltagarna. På så 

sätt att deltagarna inte utsätts enskilt utan kan uppleva sig trygga i en grupp. 

Fokusgrupper kan göras vid enstaka tillfällen eller vid upprepade tillfällen beroende på hur 

omfattande undersökningen är. Lämpligheten för antal deltagare ligger på fyra till åtta 

personer dessutom bör deltagarna ha liknande bakgrund och vara representativa för det 

aktuella ämnet (Kreuger och Casey 2000).  

Fördelar och nackdelar 

Fokusgrupper är av fördel då vi kommer åt flera olika uppfattningar än om vi exempelvis 

hade valt enskilda intervjuer med ungdomarna. På så sätt menar vi att det även är den mest 

tidseffektiva metoden. Hylander (2001) tar upp saker som snabba resultat och 

kostnadseffektivitet i förhållande till antal deltagare som fördelar med fokusgrupper.  
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Kreuger och Casey (2000) beskriver enkelheten i att utföra fokusgruppsintervjuer men väljer 

även att ta upp svårigheten med att finna ett lämpligt analysverktyg att bearbeta sina data 

med. Denna svårighet kan göra materialet missvisande då det kan spegla verkligheten på ett 

orättvist sätt. Fokusgrupper är en metod som används i stor utsträckning och som passar väl in 

i undersökningar där en grupps uppfattningar ska stå i fokus. En av fördelarna med 

fokusgrupper är att deltagarna kan vinna på det i form av större medvetenhet och förståelse 

för ämnet. Genom att höra andra säga sin uppfattning kan perspektiv vidgas och leda till ett 

bredare synsätt. Hylander tar upp positiva effekter som gruppen kan medföra till deltagarna 

och det empiriska materialet. Fokusgrupper som har en positiv stämning uppmanar personer 

till att dela med sig till andra om sina uppfattningar vilket är av fördel även för intervjuaren 

som ges möjlighet att förstå ett fenomen på djupet i den aktuella kontexten. Även den aspekt 

som Wibeck (2000) benämner gruppeffekt, som menas att deltagarna ibland blir tvungna att 

förklara sig och ifrågasätter varandra, är viktig och skulle med stor sannolikhet inte att 

kommas åt i enskilda intervjuer. En annan fördel med fokusgrupper är att ämnen ofta 

diskuteras, relativt ostrukturerat vilket kan ge forskaren möjlighet att upptäcka nya aspekter 

av ämnet i fråga.  

Bryman (1997) riktar kritik mot kvalitativa undersökningar och menar på att kvalitativ 

forskning kan vara för subjektiv. Författaren beskriver att resultaten allt som oftast bygger på 

forskarnas systematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Resultatet kan 

även bygga på ett för nära och personligt förhållande mellan intervjuaren och 

undersökningspersonerna.  

En annan problematik som finns vid kvalitativa undersökningar är svårigheten med 

generalisering. Med detta menas att den insamlande data på den aktuella populationen inte 

kan spegla hela verkligheten. Wibeck beskriver detta och menar att det är viktigt att forskaren 

är observant på om undersökningsgruppen är villig att ge en representativ bild av 

verkligheten. Den huvudsakliga tanken med en kvalitativ undersökning är att resultatet ska 

generaliseras till teori och inte till population menar Bryman.  

Tillvägagångssätt 

Den allra första kontakten med skolan var det informationsbrev (se bilaga 1) som skickades ut 

i februari 2009 till rektorerna. Detta mail vidarebefordrades till all personal. Vi informerade 

om vilka vi var, kommande undersökning, undersökningsmetod samt grupp.  

I samråd med vår uppdragsgivare valde vi att skicka ut ett informationsbrev innan 

undersökningen (se bilaga 2) till berörda föräldrar eftersom vissa av undersökningsdeltagarna 

ännu inte fyllt 15 år. Enligt Humanistisk- och samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) är 

detta ett kriterium för att få delta i en undersökning utan förmyndares tillåtelse. I 

informationsbrevet nämndes tillvägagångssätt för undersökningen, konfidentialitet samt 

frivilligheten att delta.  

Vid skapande av frågeschemat (se bilaga 3) utgick vi ifrån vårt syfte som innefattar en 

delaktighets- och inflytandeaspekt. Vi har utifrån vårt syfte och våra frågeställningar 

operationaliserat delaktighet, inflytande samt KASAM som vi anser är en viktig komponent i 

hälsofrämjande arbete. Detta genom att ställa frågor om bland annat vad för typ av 

skolaktiviteter som eleverna deltar i, vilka möjligheter som finns för eleverna att kunna 

påverka olika delar av skolverksamheten samt vilka skolämnen eleverna uppfattar som 

meningsfulla och inte. Efter att vi sammanställt ett frågeformulär bearbetade vi frågorna en 

gång själva då hade vi skrivit ner 18 frågor varav tre var inledande frågor. Därefter bearbetade 

vi frågorna tillsammans med vår uppdragsgivare och detta resulterade i ett frågeformulär med 

tio frågor samt följdfrågor, slutligen tog handledaren del av frågeformuläret. I vår 
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undersökning valde vi att ha grupper bestående av sju deltagare samtidigt då det uppfyllda 

kravet på antal personer som bör delta i en fokusgrupp täcks in och även möjligheten till att få 

många olika uppfattningar. I vårt fall bestod grupperna som var sex stycken av delar i årskurs 

7 och 9. Deltagarna har samma ålder och har både projekt och specifikt diskussionsämne 

gemensamt. Varje fokusgrupp genomfördes i ett grupprum på skolan och deltagarna bjöds på 

frukt. Våra roller i intervjusituationerna bestod av att vara moderator och observatör vilket vi 

växlade mellan. Vi använde oss även av ett förutbestämt frågeschema som Kreuger och Casey 

(2000) rekommenderar. Det som skiljer rollen som moderator från observatör är att 

moderatorn har den ledande rollen och ställer frågorna under intervjusessionen. Observatörens 

roll är mer iakttagande, denne gör anteckningar om vad som sägs.  

Vi spelade in fokusgruppsintervjuerna som vi senare transkriberade ordagrant. Detta gjordes 

med tanke på kommande analys (se analysmetod s. 17).  

Urval 

Efter ett möte med vår uppdragsgivare angående urval blev vi rekommenderade att kontakta 

hälsogruppen som är en befintlig lärargrupp på skolan med syfte att utveckla hälsoarbetet där. 

Vi ville använda deras klasser i undersökningen och hade som önskemål att de skulle höra av 

sig till oss om detta var möjligt. Efter tre veckor utan svar blev det nödvändigt att gå en annan 

väg. Vi valde istället att skicka ut ett mail till det arbetslag där vi tidigare under våren haft 

kontakt med en klassföreståndare. Här meddelades att vi gärna fick använda dennes klass i 

undersökningen. Alla i arbetslaget meddelade, efter ett påminnelsemail, att vi fick möjlighet 

att använda deras klasser till undersökningen. Vi bokade därefter in tid med varje klass för 

själva fokusgruppsintervjun.  

Mot denna bakgrund kan vi uttrycka att vårt urval är strategiskt. Detta strategiska urval 

bygger på två klasser från år 7 respektive två från år 9 i den skola som bedriver 

hälsofrämjande skola. Urvalet gjordes med inspiration från Kreuger och Casey (2000). Sju 

personer lottades ut, samt två reserver för att undvika eventuella bortfall. Dock behövde aldrig 

några reserver delta eftersom alla ordinarie utlottade deltog. Vi hade med andra ord inget 

bortfall. 

Vår tanke var från början att genomföra fyra fokusgrupper, en med varje klass i arbetslaget, 

på en beräknad tid om cirka en timma. Dock upptäckte vi att vi hade fått svar på våra frågor 

efter cirka 30 minuter i de första fyra fokusgrupperna och beslutade då att genomföra två till 

för att få in tillräckligt med data. Vi har  utfört totalt sex fokusgruppsintervjuer på skolan; en 

grupp för varje klass i arbetslaget med undantag för de två klasser (årskurs 7 och 9) där vi haft 

bäst kontakt med klassföreståndarna och istället gjort två fokusgrupper/klass. 

Fokusgruppsintervjuerna har tagit mellan 30-40 minuter. 

Etiska överväganden 

Något som skulle kunna uppfattas som ett etiskt problem är på vilket sätt vi valde att hantera 

medgivande från föräldrar för deras barn att delta i undersökningen. Det informationsbrev 

som gick ut till berörda föräldrar innehöll information om undersökningen, dess form och 

konfidentialitet samt att deltagandet var frivilligt. Dock krävde vi inget medgivande från 

föräldrarna. Det etiska problemet kan då anses ligga i att vi inte krävt något medgivande 

eftersom det enligt Humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) bör 

göras. Vår uppdragsgivare, som är projektansvariga, ansåg dock inte att detta var nödvändigt 

med argumentet att projektets berörda parter förutsätts vara tillräckligt insatta och 

informerade om projektet. 
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Praktiska problem 

Ett problem som uppstått i samband med fokusgrupperna var tillgången till inspelningsapparat 

som Kreuger och Casey (2000) anser vara av vikt vid denna metod. Vi hade blivit lovade att 

kunna hämta en diktafon på folkhälsoenheten innan första fokusgruppen. Dock visade den sig 

ha låg batteri nivå och första fokusgrupperna spelades därför in på mobiltelefoner som inte är 

ämnade för inspelning i första hand och därav inte alltid pålitliga. Eftersom vi alla var 

tveksamma till den befintliga diktafonens pålitlighet införskaffades en ny. 

Analysmetod  

Vi har valt att inspireras av fenomenografi som analysmetod. Nedan beskriver vi innebörden 

av denna samt varför vi valt denna metod och till sist hur vi har gått tillväga vid analysen av 

vårt empiriska material. 

Från början inriktade sig den fenomenografiska forskningen på att försöka förstå det 

mänskliga lärandet. Detta skulle baseras på lärandet via textläsning. Tidigare forskning inom 

fenomenografi inriktade sig på pedagogiska områden medan den nu kan användas på fält 

utanför pedagogiken (Alexandersson,1994).  

Fenomenografi är en analysmetod där den kvalitativa datan analyseras i syfte att finna 

kategorier. Fenomenografin är inriktad på att beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin 

omvärld. I och med att det är ett fenomen som ska förstås så krävs det att forskningsfrågorna 

har en viss karaktär, i vårt fall frågor av vad och hur-karaktär. Det kan beskrivas som att 

tanken är riktad på ett specifikt fenomen vilket motsvarar vad vi tänker på och hur vi tänker 

kring detta. Dessa två aspekter samspelar med varandra och är till viss del beroende av 

varandra.  

Det som vi har tagit fasta på som kännetecknar fenomenografi är det som benämns som andra 

ordningens perspektiv vilket innebär hur någon uppfattar något. En annan sak är att man tar 

sin utgångspunkt ifrån empiriskt material från intervjuer (Larsson 1986). Vilket vi gör 

eftersom fokusgrupper anses vara en form av gruppintervju.  

Vår utgångspunkt har alltså varit fokusgruppsintervjuer. I ett fenomenografiskt perspektiv är 

det viktigt att urskilja människors uppfattningar om ett fenomen. Vi funderade en hel del på 

om vi skulle kunna skilja ut enskilda människors uppfattningar vid intervjuformen som valts. 

Men så kom vi på att fenomenografer intresserar sig för uppfattningar, inte individer. Det vill 

säga att vi höll de uppfattningar som kom i fokus snarare än individerna. 

En central del i fenomenografi är att mäta uppfattningar samt att söka minsta gemensamma 

nämnaren i de varierade uppfattningarna. Det är av större vikt än att se till likheterna mellan 

uppfattningarna. Man vill att utfallsrummet för uppfattningarna för ett fenomen ska vara så 

stort som möjligt. Alltså att det är stor spännvidd mellan olika uppfattningar angående samma 

fenomen.  

För att öka förståelsen för vad en uppfattning är har vi valt att använda oss av definitionen 

som Larsson tagit från Marton och Svensson: 

Uppfattning står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte kan 

sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. Det utgör den referensram inom viken vi 

samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang (1986, s. 31).  

Alexandersson (1994) menar att ursprungligen var det endast uppfattningsbegreppet som hade 

betydelse. Detta har på senare år även kompletterats med erfarenhetsbegreppet som innebär 

att erfara något.  

Larsson (1986) beskriver vilka problem och svårigheter som kan dyka upp under analysens 
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gång vid kvalitativa studier. Författaren reflekterar kring risken som finns med att enbart göra 

en fenomenografisk beskrivning utan att gå vidare med sin analys. I en fenomenografisk 

analys så är resultatens värde beroende av att undersökningen tillför någon ny kunskap. Väljer 

forskaren att enbart göra en beskrivning av sitt material kan detta ses som simpelt och därmed 

av mindre värde.  

Larsson menar att det ofta kan bli ifrågasatt vad för nytta det tjänar till att veta olika 

uppfattningar om ett fenomen och varför det inte är mer intressant att veta hur många som har 

den ena än den andra uppfattningen. Författaren hävdar dock att det finns flera fördelar med 

att fokusera på vilka olika uppfattningar som kommit fram ur de kvalitativa data en 

undersökning erhållit. För det första kan en mängd olika uppfattningar hjälpa människor att få 

ökad kunskap och förståelse för delar av det samhälle eller den kultur som undersökts. Vidare 

menar Larsson att uppfattningar som en person från början inte har kan bidra till reflektion, 

som i sin tur är utgångspunkt för förändring. Det viktiga i detta fall är vilka uppfattningar som 

finns, inte hur många som har en viss uppfattning. 

En annan viktig aspekt som Larsson tar upp är den effekt av ökad medvetenhet som han 

påstår att fenomenografiska undersökningar kan bidra till. Han menar att de uppfattningar 

forskaren finner ifrån sina undersökningspersoner efter de tolkats ges tillbaka till 

undersökningspersonerna i syfte att öka medvetenheten angående det fenomen som 

undersökts.  

Tillvägagångssätt vid analys 

Vi har inspirerats av sjustegs modellen á la fenomenograferna Dahlgren och Fallsberg (1992) 

vid analysen av vårt empiriska material.  

Denna analys innebär att: 

 I steg ett sätta sig in i materialet. 

 I steg två särskilja relevanta uttalande. 

 I steg tre jämföra dessa för att hitta likheter och skillnader. 

 I steg fyra gruppera materialet. 

 I steg fem sätts gränser upp för kategoriernas utfallsrum. 

 I steg sex namnges kategorierna. 

 Som sista steg granskas innehållet i alla kategorier för att säkerställa att de är 

inkommensurabla. 

Vi började vår analys genom att bekanta oss med materialet. Detta gjorde vi genom att läsa 

igenom hela materialet flera gånger var vilket gav oss en känsla av att vi behärskade 

materialet någorlunda och kunde gå vidare i analysen. Därefter strök vi under och markerade 

var och en de passager i materialet som vi ansåg var relevanta för att besvara vårt syfte och 

våra frågeställningar. I steget efter jämförde vi de likheter och skillnader som vi var och en 

hade markerat och skrev ner på ett stort papper för att skapa en överblick av materialet. Efter 

det försökte vi strukturera passagerna utefter vårt syfte och frågeställningar. Utifrån dessa 

uppdelningar fann vi fem olika grupperingar som vi sedan bearbetade ytterligare en gång 

genom att sortera ut än mer specifika passager. Utifrån det specifika materialet skapade vi 

sedan fem nya kategorier som vi tillfälligt namngav samt gjorde en bedömning där vi 

bestämde vilken avgränsning som skulle vara inom kategorierna. När vi namngav de 

slutgiltiga kategorierna justerade vi namnet efter innehållet. Som ett sista steg i analysen 

kontrollerade vi att kategorierna var inkommensurabla. Det vill säga att kategorierna inte 
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innefattar en del av någon annan kategori utan står för sig själva. Eftersom att vi endast har 

inspirerats av en fenomenografisk analys kan vi inte med säkerhet påstå att de är helt 

inkommensurabla.   

Reliabilitet  

Wibeck (2000) beskriver reliabilitet med innebörden att olika forskare som är oberoende av 

varandra ska kunna komma fram till samma resultat när de analyserar ett och samma material. 

Detta innebär även att forskarna ska kunna komma fram till samma resultat även om de 

analyserar materialet vid olika tidpunkter. Wibeck anser att en fördel som finns med att välja 

fokusgrupper som metod är att utsagor kan jämföras inom och mellan grupperna vilket skiljer 

sig från annan kvalitativ forskning. Författaren menar också på att reliabiliteten ökar om det är 

samma moderator som leder samtliga fokusgrupper i en undersökning.  

Validitet 

Wibeck (2000) menar att det finns svårigheter med att fastställa huruvida det som 

undersökningen ämnar undersöka verkligen undersöks. Detta eftersom forskaren och 

intervjupersonerna kan ha olika uppfattningar, som inte alltid kan ges någon rätt eller fel 

etikett, om det fenomen som fokusgruppen diskuterar. Författaren anser att ett bättre ord att 

använda är trovärdighet. En aspekt för att öka trovärdigheten är att i största möjliga mån 

försöka få intervjupersonerna att säga vad de tycker och tänker utan att påverkas av negativt 

grupptryck, atmosfären eller andra faktorer i gruppen som gör att de inte kan eller väljer att 

inte uttrycka sin åsikt. Wibeck menar att även miljön där fokusgruppen äger rum har 

påverkan, och att bästa sättet att minimera denna påverkan är att genomföra fokusgruppen på 

en, för deltagarna, känd och trygg plats.  

Resultat 
Genom att vi har inspirerats men inte fullständigt fullföljt en fenomengrafisk ansats i vår 

analys har fem kategorier successivt trätt fram ur det material vi bearbetat. Av den 

anledningen att analysen inte är fullständig ur fenomenografisk synpunkt så kan vi inte 

garantera att kategorierna är helt inkommensurabla. Efter genomläsning och bearbetning av 

materialet fann vi följande fem kategorier: 

 Direktinflytande på individnivå. 

 Aktiv delaktighet som förutsättning för elevinflytande. 

 Hierarki som begränsning för elevinflytande. 

 Elevers uppfattning om delaktighet i mindre skala. 

 Insatser för att främja delaktighet och inflytande i skolan. 

Kategorierna presenteras och kommenteras nedan tillsammans med citat som vi anser ger svar 

på vårt syfte och våra frågeställningar samt speglar utfallsrummet. För bästa förståelse av 

resultatet har vi valt att först förklara innehållet i varje kategori. Därefter har vi kommenterat 

och beskrivit våra tolkningar och sist presenterat citaten med syfte att tydliggöra 

uppfattningarna. 

Direktinflytande på individnivå 

Kategorin innefattar den typ av inflytande som elever uppfattar att de besitter utan 

inblandning av någon annan person. Av den anledningen avser de flesta argument inflytande i 

mindre skala som exempelvis mellan två personer eller en liten grupp.  
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Vi tolkar att det finns en medvetenhet och en form av insikt hos elever att de har inflytande 

över sitt beteende i skolan. Elever uppfattar även att de har insikt i att de påverkar varandra, 

vilket citaten nedan speglar. Denna uppfattning framkom när vi ställde frågan om vad de 

själva kan påverka i skolan.  

Alltså man kan ju påverka själv hur man typ pluggar på lektioner och sånt. 

Elever uppfattar även att deras beteende kan påverka stämningen i en liten grupp eller hur de 

beter sig mot varandra. Denna uppfattning framkom när det pratades om vad som får elever 

att må bra i skolan samt vem de helst vänder sig till i sin närmaste omgivning.  

Hur man mår. 

Alla kan påverka stämningen. 

…alla tar hand om varandra och bryr sig. 

Vi tolkar att elever uppfattar att den starkaste graden av inflytande infinner sig hos dem 

utanför lektionstid med sina kompisar. Eleverna beskriver kompisar som något av det 

viktigaste som har med skolan att göra. 

Vi hjälper varandra, gör att man får stöd. 

…alltid har någon att vända sig till. 

Det är ingen som är utanför… 

Det finns en uppfattning om att elever till viss del får vara med och påverka planering av 

lektioner, redovisningssätt, samt läx- och prov dagar. Elevens tid är schemalagd för alla elever 

på skolan två timmar i veckan. Utifrån analys tolkar vi att denna lektion ger möjlighet att i 

högre grad ha inflytande över vad som ska göras.  

…vi får ändå bestämma ett ämne eller så på elevens tid. 

Aktiv delaktighet som förutsättning för elevinflytande 

I denna kategori finns bara uppfattningar om olika sätt att påverka med förutsättning att 

eleverna är delaktiga på ett sätt som vi beskriver vara aktivt. Till exempel genom att rösta, 

önska eller göra sin röst hörd.   

Vi tolkar det som att elever uppfattar att de i mindre grad har möjlighet att påverka på vanliga 

lektioner. Vissa elever beskriver ändå att de kan påverka vissa delar av lektioner. Exempelvis 

redovisningsform och ibland upplägg. Anledningen till att det krävs en form av aktivt 

deltagande rörande vanliga lektioner är på grund av att dessa lektioner innefattar hela klassen 

och inte endast dem själva. Elever som väljer att inte yttra sin åsikt i situationer där de erbjuds 

har heller inte elevinflytande.  

Vi kan ju påverka lektioner lite typ hur lång och vad vi ska göra och så. 

Vi får rösta mellan olika saker på vissa idrottslektioner. 

Elever har en uppfattning om att det krävs en återkommande aktiv delaktighet i form av 

diskussion mellan elever och beslutsfattare för förändring. Detta sades vid diskussion om 

önskade förändringar då en uppfattning var att en ihållande dialog mellan lärare och elever 

var bästa sättet för elevinflytande. 

Vi måste prata om det hela tiden, inte bara en gång. 

Genom att elever fyller i utvärderingar och reflekterar kring de frågor som finns med i 

utvärderingarna menar vi att det bidrar till inflytande över skolverksamheten. Detta ser vi som 
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en insats av beslutsfattare i skolan för främjande av elevinflytande.  

Vi gör utvärderingar och har egna reflektioner. 

Hierarki som begränsning för elevinflytande 

I den här kategorin har vi tolkat de uppfattningar som elever har kring elevinflytande som på 

något sätt kan kopplas till den hierarkiska ordningen som finns inom skolan och den 

begränsning denna innebär.  

Elever uppfattar att deras deltagande i diskussioner påverkar deras betyg på gott och ont. 

Denna kommentar sades i samband med att det diskuterades om lärares övertag i makt 

gentemot elever.  

När man säger vad man tycker påverkar det ens betyg. 

En annan uppfattning som elever har är att det är bra att lärarna tar ansvar för undervisningen 

och styr. Vi tolkar att den indirekta begränsningen för elevinflytande i denna uppfattning 

ligger i att lärare har ett fast schema som de följer utan möjlighet för elever att påverka. Detta 

uppfattas av elever som synes inte bara negativt.  

Det är bra att man inte kan påverka undervisningen alltför mycket. Bra att 

lärarna följer ett fast schema. 

Vi tolkar att elever uppfattar att de inte inbjuds till inflytande över de saker som upplevs 

betydelsefulla för dem så ofta som de skulle vilja. Den här uppfattningen tydliggör vilka det 

är som bestämmer och vilka som bara ibland erbjuds att vara med och påverka.   

Det kändes som att dom gjorde väldigt mycket under sommaren när vi inte 

kunde säga till. 

Elever uppfattar att lärarna har förhållandevis stort inflytande och vi tolkar det som att vissa 

elever har ett stort förtroende för lärarna som uppenbarligen är de som bestämmer i detta fall. 

Citatet nedan sades som svar på vilket sätt lärarna är betydelsefulla.  

Alltså det är typ dom som gör skolan. Det är dom som lägger lektionerna och 

fångar elevernas intresse. 

Vi gör tolkningen att förtroendet för lärarna inte är så stort hos somliga elever och att det finns 

en önskan hos dem att den upplevda klyftan till lärarna ska minska. Elever uppfattar även att 

en bättre kommunikation med lärarna skulle minska den upplevda klyftan. 

Det var bättre om man kunde prata med dom och det inte var så stor skillnad 

mellan elever och lärare. 

Vi tolkar att elever uppfattar lärares inflytande så starkt att de inte känner att det finns 

möjlighet för dem att göra annat än att följa instruktioner. Denna uppfattning kopplar vi till 

det ”top-down” perspektiv, som presenteras i kapitlet tidigare forskning, där läraren säger 

precis vad som ska göras och elever följer instruktioner.  

I vissa ämnen säger de bara slå upp sidan bla bla bla och läs. 

Elevers uppfattning av delaktighet i mindre skala 

I denna kategori tolkar vi det som att elever är delaktiga i mindre skala såsom i smågrupper 

eller klassvis. Vi menar att denna typ av delaktighet avgörs av att alla i sammanhanget 

inkluderas.  

Elever uppfattningar sig vara delaktiga i problemlösning och samarbete i olika former. Att 
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umgås tolkar vi som en social process som kräver delaktighet. Vi associerar ordet 

gemensamma i citatet nedan till att elever inkluderas.  

Vi lär oss att lösa situationer och att umgås med andra. 

Vi lär oss att samarbeta. 

Vi gör gemensamma övningar i grupper. 

Vi menar att delaktighet är en förutsättning för att en diskussion ska kunna uppstå. 

Diskussioner av det slag som citatet syftar på sker på livskunskapslektioner (se nedan för 

ytterligare förklaring) där delaktighet är en viktig del. 

Vi sitter och diskuterar olika saker. 

Elever uppfattar fysisk aktivitet som något som främjar deras studier. Citatet syftar till vad 

elever får göra på vissa lektioner för att exempelvis höja koncentrationen. Eftersom alla 

lektioner är obligatoriska menar vi att alla är delaktiga i promenader som görs på lektionstid.  

Vi går ut och går ibland. 

Insatser för att främja delaktighet och inflytande i skolan 

Kategorin innefattar de insatser som redan är befintliga på skolan och som vi tolkar främjar 

både delaktighet och inflytande. Vi har valt att plocka ut några av de insatser elever nämnt och 

citaten som hänger samman ska spegla vår tolkning av främjande om delaktighet och 

inflytande.  

Utifrån det som eleverna har sagt under fokusgruppsintervjuerna tolkar vi det som att elevens 

tid är en lektion där eleven har stort inflytande över upplägg, ämne samt val av fysisk 

aktivitet. Enligt eleverna är lektionen uppdelad i två delar där den första är avsatt för 

teoretiska studier där eleven själv har möjlighet att välja. Den andra delen består av fysisk 

aktivitet där eleverna gemensamt kommer överens om typ av aktivitet.  

Elevens tid – om man ligger efter i någonting kan man ta igen det och så. 

Eleverna beskriver livskunskap som ett ämne där man diskuterar aktuella ämnen och där de 

ska få lära sig om saker som är nyttig kunskap att ha med senare i livet. Vi tolkar det som att 

livskunskap delvis syftar till att främja delaktighet och inflytande men även till personlig 

utveckling. Elevers uppfattning skiftar gällande delaktighet och inflytande där vissa har 

positivare erfarenheter än andra. 

Livskunskap – Jag tycker att det är bra. Det kan vara kul ibland för det är bra 

att vi får prata med XXX om hur det är i skolan och så. 

Klassråd och elevråd är något som hålls kontinuerligt på skolan. Eleverna uppfattar att det 

som skiljer klassråd från elevråd är att diskussionerna handlar mer om den egna klassen. 

Eleverna beskriver även att förslag läggs fram på klassråden som berör hela skolan. Vi tolkar 

det som att klassråden även är ett forum för att vidarebefordra viktiga saker som tagits upp i 

elevrådet. Eleverna beskriver att elevrådet behandlar frågor som berör skolans fysiska miljö, 

prov och arbetsbelastning för elever samt i mindre omfattning inköp. En annan skillnad är att i 

klassråd deltar hela klassen medan elevrådet endast har representanter från varje klass. 

Klassråd – vi fick vara med och bestämma när vi skulle måla om klassrummet. 

Elevrådet – vi fick väl pingisborden av dom. 

Friluftsdagar är en återkommande fysisk aktivitet där elever säger att de får möjlighet att välja 

mellan olika alternativ, vilket vi tolkar är främjande för elevinflytande. 
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Friluftsdagar – fick vi välja mellan olika saker. 

Enligt tidsplanen för projektet så ska arbete med att göra föräldrar delaktiga läggas mer kraft 

på nästa läsår. Elever uppfattar att föräldrar inbjuds att delta i skolverksamheten genom möten 

av olika slag bland annat. Vi tolkar att orsaken till mötena inte alltid är positiva men att det 

ändock är en inbjudan till att delta. 

Krismöte i klassen – Dom typ ringer hem och säger att vi måste samlas för 

möte. 

I detta kapitel har vi endast presenterat resultaten utan att lägga till våra värderingar eller 

åsikter. För en fördjupad förståelse av resultatet kommer vi i nedanstående resultatdiskussion 

att argumentera, analysera och reflektera över resultatet med kopplingar till tidigare forskning. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Det som Hylander (2001) hävdar vara fördelar med fokusgruppsintervjuer är 

kostnadseffektivitet i relation till antal deltagare, att metoden anses vara human mot 

deltagarna, att snabba resultat erhålls samt att forskaren kan återuppta metoden vid behov. Vi 

har utnyttjat fördelen att återuppta metoden då elevernas påsklov inföll mitt under vår 

undersökningsperiod. Vi instämmer med dessa fördelar och har tagit extra fasta på det som 

nämns om den humana metoden som syftar till att deltagarna ska känna sig trygga i gruppen. 

Detta har vi försökt förstärka genom att ta med frukt att bjuda på till varje 

fokusgruppsintervju. Vi genomförde alla fokusgrupper på den skola eleverna går i med 

förhoppning att den välkända miljön skulle bidra till en känsla av trygghet. Trots att vi haft 

detta i åtanke kan vi inte utesluta att det i vissa grupper kan ha varit en eller flera som av olika 

orsaker valt att inte dela med sig av sina uppfattningar kring ämnet. Detta skulle kunna bero 

på att vi är relativt ovana vid metoden och det är möjligt att detta kan ha påverkat deltagarna 

på ett negativt sätt. En annan anledning kan vara att alla deltagare inte känt den trygghet som 

vi försökt bidra till och därav valt att inte uttrycka sig eller inte haft någon uppfattning om 

ämnet.  

Det val vi gjorde att båda var med under varje fokusgruppsintervju går emot det som Kreuger 

och Casey (2000) rekommenderar och vi är medvetna om att detta kan ha påverkat deltagare. 

Dock anser vi det vara viktigt att båda tog del av alla moment i undersökningen. Då vi menar 

att detta gav oss fördelar vid analys och diskussion av resultatet då vi bildat oss vår egen 

uppfattning om materialet. Ytterligare en fördel med att båda deltagit i varje fokusgrupp anser 

vi vara att vi haft olika roller beroende på om vi varit moderator eller observatör och därmed 

bidragit till nyanser vid analysen. Vi har valt att växla mellan rollerna i vår undersökning 

vilket gör att vi inte har följt Wibecks (2000) föreställning om att rollerna inte bör skifta. 

Detta val gjorde vi i och med att vi ser undersökningen som ett lärtillfälle och en möjlighet till 

att få praktisera båda teknikerna. 

Metoden har gynnat oss i den bemärkelse att den täcker in fler deltagare än om vi skulle ha 

gjort enskilda intervjuer med eleverna vilket inte hade varit realistiskt rent tidsmässigt. En 

annan fördel som vi kan anta är att resultatet antagligen blivit mer fylligt på grund av att 

deltagarna suttit i grupper och inte själva. Genom varandra uppmuntras eleverna till 

diskussion och i vissa fall kan en åsikt motsatt en annan bidra till en starkare vilja att uttrycka 

sig. Ett antagande från vår sida är även att vår metod varit rätt med avseende på vår 

målgrupps ålder då lärare på Högskolan Väst nämnt ett flertal exempel där 

fokusgruppsintervjuer använts som metod vid arbete med ungdomar vilket nu även vi erfarit 
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har fungerat bra. Valet att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod anser vi varit 

passande eftersom vi varit ute efter uppfattningar där det inte är av betydelse hur många som 

hade den ena än den andra uppfattningen.  

Utifrån de kriterier som Kreuger och Casey satt upp gällande fokusgruppsintervjuer anser vi 

att vi uppfyllt dem. Vi har hållit oss inom ramen för antal personer som författarna 

rekommenderar. Även Hylander har åsikter om saker som bör uppfyllas vid användandet av 

metoden vilka vi följt i det avseende att deltagarna inom grupperna varit i samma ålder. 

Gemensamt för alla grupper har varit att alla är deltagare i projektet hälsofrämjande skola 

samt att diskussionsämne och frågor varit samma för alla. 

Vi anser att vi med hjälp av att vi tidigare genomfört en pilotstudie samt bearbetat våra frågor 

flera gånger lyckats precisera frågorna på ett sätt som vi anser ge svar på vårt övergripande 

syfte. Med andra ord så har vi inte behövt nyttja den möjlighet att kunna ändra frågorna från 

grupp till grupp utan utgått ifrån vårt fasta frågeschema i alla grupper vilket vi ser som en 

styrka.  

Den förutbestämda tid som vi satt upp innan genomförandet av fokusgrupperna kortades ner 

av det naturliga skäl att diskussionen avtog men även för att vi upplevde att de svarat på de 

frågor som vi hade att ställa.  

En fördel som gynnat hela undersökningen är att vi sedan 2007 haft återkommande kontakt 

med den berörda skolan i olika avseenden. Detta underlättade vid tidsbokning av 

fokusgruppsintervjuerna genom att både lärare och elever redan hade ett ansikte på oss. Ett 

antagande vi gör är att den relation vi byggt upp med skolan kan ha påverkat till att de är mer 

engagerade och tillmötesgående än om vi varit totala främlingar. Den vinst som de utvinner 

genom att vår undersökning kan bidra till förbättringar i skolans fortsatta hälsoarbete är ännu 

en faktor som kan ha inverkan på samverkan.  

Utifrån vår valda analysmetod var det brukbart att endast spela in ljud och inte videofilma 

eftersom vi inte har tagit hänsyn till vare sig kroppsspråk eller vem som haft vilken 

uppfattning. Vid annat val av analysmetod är det möjligt att vi skulle övervägt att 

dokumentera med hjälp av videokamera. Dock tillkommer ju en del etiska aspekter vid sådan 

typ av dokumentation som vi nu sluppit ta hänsyn till, även om vi givetvis har haft etiska 

överväganden angående den metod vi använt.  

Wibeck (2000) diskuterar reliabilitet i kvalitativa studier och fokusgrupper som metod och 

påstår att det är en svårighet att uppnå detta. Det kan bli svårigheter för olika personer att 

komma fram till samma saker i en analys då människor tolkar saker på olika sätt. Ett sätt att 

kvalitetssäkra, som vi inspirerats av, är att göra delar av analysen enskilt för att sedan jämföra 

våra tolkningar och se om vi fastnat för samma saker. Ytterligare en anledning till att 

kvalitativa studier kan variera i utfall är den effekt som intervjuaren kan ha på respondenterna 

som i vissa fall svarar utifrån vad de tror att intervjuaren vill ha för svar, den så kallade 

intervjueffekten (Bryman 1997). 

Eftersom vår undersökning bygger på fokusgruppsintervjuer är det svårt att få hög reliabilitet 

då det är svårt att utföra samma undersökning flera gånger. För att höja reliabiliteten i vår 

intervju har vi antecknat men framför allt spelat in de svar vi fått av respondenterna för att 

kunna gå tillbaka till våra data utifall vi har missat något. Vi har förståelse för att den 

information vi fått fram inte kan generaliseras till en större population. Eftersom 

utvärderingen har gjorts på den enda skola i kommunen som bedriver projekt som 

hälsofrämjande skola har detta inte heller varit syftet.  

Bryman reflekterar även kring svårigheter gällande forskarnas objektivitet i kvalitativa 

undersökningar. Här menar författaren att det ostrukturerade upplägget, frågorna och att 
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forskarens egna val och personliga bedömning i situationer kan påverka undersökningen i 

allra högsta grad. 

Vi anser dock att undersökningen som genomförts har klarat av kriterierna som ska uppfyllas 

för att få kallas en kvalitativ undersökning. Vi ansåg det vara utvecklande att använda 

fokusgruppsintervjuer i vår undersökning.  

Wibeck menar att det kan vara svårt att bevisa att undersökningen mätt det den haft för avsikt 

att mäta av den anledningen att intervjuare och respondenter kan ha olika uppfattning om 

samma fenomen, där det inte går att säga vad som är rätt eller fel. Vi har tagit hänsyn till 

denna aspekt vid flera tillfällen i undersökningen. Först när vi skapade de frågor vi skulle 

använda i fokusgrupperna då vi anpassade språk och svårighetsgrad på frågorna. Under själva 

fokusgruppsintervjuerna har vi även haft detta i åtanke då vi undvikit att uttrycka våra 

uppfattningar om ämnet vilket förhoppningsvis bidragit till att deltagarna vågat dela med sig 

av sina uppfattningar.  

Resultatdiskussion 

De två komponenter som vi anser vara av störst vikt i hälsofrämjande skola är delaktighet och 

inflytande. Därav har vi fokuserat på att undersöka uppfattningar kring dessa fenomen. 

Genom att vi har inspirerats av en fenomenografisk analysmetod har resultatet tagit form i 

fem kategorier av uppfattningar om dessa fenomen. Nedan presenteras diskussion och 

resonemang kring resultaten indelat under de kategorier som redovisats i resultatkapitlet. För 

att få ytterligare en dimension av projektet har vi valt att resonera och reflektera kring 

projektets framtid i slutet av detta kapitel. 

Direktinflytande på individnivå 

Den starkaste formen av inflytande som vi uppfattar att eleverna känner är det som rör dem 

själva. Detta i form av hur de mår, beter sig mot varandra samt stämningen i klassen. Ett 

antagande från vår sida är att eleverna kanske inte än har erhållit förmågan att se objektivt 

utan ser till det som ligger dem närmst och kan påverka direkt. Av den anledningen är det 

möjligt att de inte har förmåga att se ur ett större perspektiv och upptäcka olika möjligheter 

till inflytande som finns i skolan. Vi tolkar att eleverna upplever sig kunna skapa goda 

relationer gentemot varandra och det faktum att de stöttar varandra anser vi skapar goda 

möjligheter till en positivare inställning till skolan. Detta ser vi som en framgångsfaktor då 

Stewart-Brown (2006) lyft fram liknande fenomen i andra interventioner som lyckats.  

Vi gör en koppling utifrån de uppfattningar eleverna har om den starka form av inflytande till 

Eklund (1999). Hon beskriver att när en människa känner att hon har kontroll över sitt liv och 

på så vis kan använda den förmågan att påverka sitt liv blir stärkt. Vi har tolkat resultaten i 

denna kategori och menar att det finns en medvetenhet hos elever på så vis att de själva 

upplever att de har makten att ta ansvar för sina studier. En orsak till detta menar vi kan vara 

att det finns föräldrar och/eller lärare som tillåter och uppmuntrar eleverna till att ta kontroll 

och ansvar. 

I definitionen av stödjande miljöer i folkhälsovetenskapligt lexikon (2000) beskrivs att dessa 

möjliggör att personer, vilket i detta fall syftar till eleverna, kan utveckla sitt självförtroende 

och sin hälsa. Detta anser vi stämmer utifrån den tolkning vi gjort av resultatet. En positiv 

aspekt i detta kan vi koppla till Rissels (1994) definition där empowerment beskrivs som en 

process i vilken människor blir tillräckligt starka för att ta makt över och kan påverka saker i 

deras liv. Detta anser vi att eleverna gör genom att de uppfattar sig ha makten att påverka 

stämningen, sitt beteende och hur de mår. Detta ser vi även som en bidragande faktor till att 

de själva stärks samt som det skapas en gemensamhet hos eleverna där de finner den trygghet 
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som är betydande för att skolan ska kännas meningsfull. Vi anser att denna form av inflytande 

som vi tolkar att elever uppfattar ger goda förutsättningar för ett fortsatt hälsofrämjande arbete 

med elevinflytande som en viktig komponent. Vi menar att det varit svårare att fortsätta 

utvecklandet av det hälsofrämjande arbetet om eleverna inte ens känt att de haft möjlighet att 

kunna ha kontroll över sig själva och sin närmsta omgivning.  

Vi vill föra ett resonemang kring KASAM och möjligheterna att öka denna för eleverna. Vi 

anser att hanterbarheten som Antonovsky (1991) beskriver där individen har resurser att själv 

klara av att påverka omständigheter i sin omgivning, är minst beroende av de två andra 

komponenterna. Dock menar vi att begripligheten som står för att saker går att förklara och 

meningsfullheten som handlar om att livet har en känslomässig mening är starkare knutna till 

varandra. Utifrån vårt resultat tolkar vi att hanterbarheten är relativt hög eftersom de uppfattar 

att de kan påverka omständigheterna runt omkring sig genom att de beskriver hur de kan 

påverka sitt beteende, hur de mår och stämningen. 

Aktiv delaktighet som förutsättning för elevinflytande 

Folkhälsoinstitutet (1997) menar att skolor som arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser 

och har valt det salutogena perspektivet som utgångspunkt, har som målsättning att stärka 

elevers delaktighet och inflytande i större utsträckning i skolan. Den berörda skolan arbetar 

med att öka delaktigheten och inflytandet genom att elever får möjlighet att vara med och 

rösta, göra utvärderingar och ha egna reflektioner kring undervisningen. Denna arbetsform är 

något som ständigt utvecklas och som ska få eleverna att bli självständigt tänkande individer. 

En reflektion från oss är att det skrivna ordet väger tyngre än det sagda och att utvärderingar i 

skriftlig form borde hjälpa eleverna till ökat inflytande. Landers (1998) utvärdering av de 

första hälsofrämjande skolorna i Sverige visade bland annat att lärarnas återkoppling var 

särskilt viktigt för att elevernas upplevelse av stimulering av självständigt tänkande. Vi anser 

att utvärderingar är ett sätt för lärarna att få återkoppling från eleverna. Vi anammar Landers 

slutsatser om återkoppling från lärare till elever och hävdar att detta är ett brukbart sätt att öka 

och förbättra kommunikationen, då elever vid olika tillfällen uttryckt att den inte är 

tillfredställande. Vi anser även att utvärderingar är en användbar metod som främjar både 

delaktighet och elevinflytande och om eleverna får vara anonyma skulle detta kunna göra att 

fler vågar uttrycka sin åsikt och blir engagerade. Informationen från utvärderingarna skulle 

även kunna hjälpa till att minska den klyfta som elever uppfattar finns mellan dem och lärare 

vilket vi anser skulle vara ett steg i rätt riktning i det hälsofrämjande arbetet på skolan.  

Vi anser att det finns många möjligheter för elever att vara delaktiga i skolan genom de 

arbetssätt de delgivit oss. Elever uppfattar att de till viss del kan vara med och påverka till 

vilka dagar de önskar ha läxor och prov. Detta menar vi är positivt för eleverna då de känner 

att det de säger har betydelse men vi menar även att det kan vara ett brukbart medel till att 

uppnå ökad delaktighet och inflytande. Dock kan det vara så att de inte uppfattar alla 

möjligheter och det skulle kunna bero på att de inte utgår ifrån ett delaktighetsperspektiv. I 

vissa fall kan det säkerligen uppfattas som att delaktighet är en onödig ansträngning då vi 

menar att eleverna har olika inställning och ambitioner med sin skolgång. En annan orsak till 

att de inte uppskattar möjligheterna till att delta kan vara att de inte ser någon egenvinning i 

det. Vi anser att en ökad kommunikation skulle kunna öka lusten till delaktighet. Däremot 

anser vi att KASAM komponenten begriplighet är relativt låg och detta menar vi kan bidra till 

att även meningsfullheten är det. På så vis är det svårt att ha förståelse för saker som inte är 

meningsfulla för en, och det är svårt att känna att saker är meningsfulla om man inte förstår 

dem.  

Vi anser för övrigt att denna kategori speglar den typ av arbete som kan vara mest brukbart i 

hälsofrämjande arbete. Vi menar även att aktiviteter som inbjuder till både delaktighet och 
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inflytande eller kanske till och med har delaktighet som förutsättning för inflytande är 

effektiva på så vis att de täcker in de två komponenter som vi hävdar är viktigast i 

hälsofrämjande arbete. Eftersom projektet är aktivitetsbrett och har flera småprojekt löpandes 

parallellt menar vi att det med fördel går att fånga in elever med olika intressen genom olika 

typer av insatser som främjar delaktighet, inflytande eller både och.  

Hierarki som begränsning för elevinflytande 

Forsberg (2000) hävdar att elevinflytande är ett aktuellt ämne för politiker och andra 

beslutsfattare, dock menar vi att byråkratin kan ha en dränerande effekt och att det som till sist 

når eleverna inte uppfattas av dem som just elevinflytande. Detta problem menar vi är vanligt 

även i andra verksamheter och vi anser att skolans utgångspunkt i arbetet som är allas lika 

värde vore bra om det verkligen eftersträvas. Vi ser stora framgångar i hälsoarbetet om skolan 

skulle lyckas få bort ”vi och dem” känslan till förmån för en ”vi” känsla med större 

gemenskap. En start kan vara en förbättrad kommunikation både lärare emellan och mellan 

lärare och elever då vi upplevt en väldig skillnad på vad elever vet om vad som sker på skolan 

och inte. När information om varför vissa saker sker eller hur det beslutats i vissa frågor når 

eleverna i olika versioner skapas lätt rykten kring dem. Detta menar vi missgynnar både 

stämningen på skolan och relationen mellan lärare och elever. Vi har uppfattningen att 

förståelsen ökar om man vet varför något sker och genom det skulle möjligtvis klagomålen 

minska på skolan, då vi gjort tolkningen att många klagomål kommer av inkonsekvent 

information. 

Forsberg (2000) menar att det är viktigt att elever får vara involverade i utformningen av 

lektioner och ha medbestämmande. En uppfattning elever har är att det är bra att lärarna har 

den ledande rollen medan en annan uppfattning är att lärarna har för stor bestämmanderätt och 

inte tillåter elever att kunna påverka. Vi ser svårigheten i att hitta en balans som tillfredställer 

båda parter. Dock anser vi att en ökad dialog lärare och elever emellan skulle minska den 

klyfta som nu uppfattas av eleverna.  

Vi tolkar det resultat som uttrycker ett missnöje över att inte kunna påverka som att det råder 

ett så kallat top-down perspektiv mellan lärare och elever, vilket är motsatsen till det bottom-

up perspektiv som främjar empowerment och inflytande för eleverna. Top-down perspektivet, 

där lärare säger åt elever vad de ska göra, är antagligen mer utbrett i skolan. Det kan delvis 

bero på krav uppifrån om att elever ska ha uppnått en viss kunskapsnivå vid olika åldrar samt 

en föråldrad syn på undervisning, enligt oss.  

Det är dock vissa elever som har uppfattningen att det är positivt att lärarna har större 

bestämmanderätt och styr undervisningen som de själva anser är bra. Det kan bero på flera 

olika orsaker men vissa elever kan säkerligen tycka det känns tryggt, om de litar på läraren, 

att denne har kontrollen. En annan anledning till att vissa elever inte tycker det är dåligt att 

lärare har denna stora bestämmanderätt kan vara att de inte har så höga ambitioner i skolan att 

de väljer att inte bry sig om sådana saker som inflytande utan de är mest där för att göra det 

som måste göras. Vi anser det vara av vikt att genom olika insatser försöka fånga så många 

elevers intresse för skolan som möjligt och vi menar att detta projekt är ett bra tillfälle till att 

få många elever engagerade och öka möjligheterna att kunna påverka sin skolgång. 

Elevers uppfattning av delaktighet i mindre skala  

Flera uppfattningar angående delaktighet pekar i samma riktning och kan till viss del liknas 

vid Eklunds (1999) definition av community empowerment. Det som är utmärkande är den 

sociala process i vilken elever befinner sig i vid samarbete och problemlösning av olika slag. 

Vid denna typ av arbete förespråkas delaktighet för att uppnå ett gemensamt mål, vilket i 

elevernas fall kan innebära att lösa en uppgift tillsammans. Arbete av detta slag ingår i den 
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ordinarie skolverksamheten vilket främjar delaktighet men det är även en del i arbete med 

hälsofrämjande skola. Med tanke på att hälsoarbetet till största möjliga mån ska eftersträva att 

ingå i den ordinarie skolverksamheten ser vi detta som ett framsteg. Vi menar att arbetssätt 

som gynnar delaktighen är mer framgångsrika i mindre grupper. Vi påstår att det finns flera 

fördelar med dessa arbetssätt då det är lättare att se om någon inte är delaktig i en liten grupp 

och då försöka fånga upp denne. Det är även fördelaktigt med få deltagare på så vis att detta 

lilla antal kan underlätta för personer som väljer att annars inte delta i större grupper. 

Elever uppfattar fysisk aktivitet som något som främjar deras studier. De beskriver att de går 

ut och går ibland, detta ser vi som att lärarna har tagit steget längre och vågar lägga fokus på 

något annat än enbart teoretiska delar i undervisningen. Resultatet visar vad elever får göra på 

vissa lektioner för att exempelvis höja koncentrationen. Eftersom alla lektioner är 

obligatoriska menar vi att alla är delaktiga i promenader som görs på lektionstid vilket vi 

anser främja delaktigheten. 

Eftersom skolan tar upp en så stor del av en elevs tid så anser vi även att det är gynnsamt att 

få mötas av situationer som kan utveckla dem på flera olika plan, både mentalt och socialt. Vi 

anser att situationer som utvecklar en är bra ur hälsosynpunkt, men det är även en av 

grundpelarna i skolan.  

Insatser för att främja delaktighet i skolan 

Arbetet med hälsofrämjande skola på den skola vi undersökt arbetar enligt en modell i fyra 

steg som innebär att deltagarna, efter förankring, arbetar i en social process med att ta fram 

delade behov, för att sedan planera och genomföra insatser i syfte att möta upp behoven. Vi 

ser stora likheter i detta arbete med den definition av delaktighet som Eklund (1999) nämner 

(se avsnitt Delaktighet, s.10). Arbetet med hälsofrämjande skola har till syfte att involvera alla 

parter, vilket i detta fall handlar om personal, elever, föräldrar och andra aktörer som arbetar 

med ungdomar. Enligt Cummins (2001) så bidrar denna övergripande delaktighet till positiva 

attityder hos eleverna. Även om inte fokus har legat på föräldrars delaktighet det gånga läsåret 

så har de till viss del inbjudits till att delta i olika typer av möten. Vi menar att även om 

mötena inte alltid har uppkommit av en positiv orsak så kan effekten ändå bli att föräldrar 

genom att de blir mer delaktiga i skolverksamheten påverkar sina barn i positiv riktning. 

Stewart-Brown (2006) menar i likhet med Cummins att de interventioner där alla parter varit 

delaktiga och haft inflytande har varit de mest framgångsrika.  

Befintliga aktiviteter på skolan så som exempelvis friluftsdagar anser vi ökar delaktigheten. 

Detta antagande bygger vi på Rappaport och Zimmermans (1988) resonemang kring 

delaktighet där någon som har ett engagemang i en organiserad aktivitet får en högre grad av 

delaktighet än någon som deltar utan engagemang. Genom att de får välja aktivitet på dessa 

friluftsdagar bör engagemanget och graden av delaktighet därmed stiga. Ett annat exempel där 

elever enligt ovan nämnda resonemang deltar i en högre grad är elevens tid eller vid de 

tillfällen då eleverna erbjuds att rösta eller på annat sätt göra sin röst hörd. I dessa fall är 

förutsättningen för inflytande att de är delaktiga.  

I Eklunds definition av community empowerment tar hon upp bland annat delaktighet i en 

social process, där deltagarna strävar mot ett mål för att uppnå ökad kontroll och även 

livskvalitet. Vi gör en koppling till livskunskap som är ett ämne som delvis syftar till att 

främja delaktighet och inflytande men även till diskussion av aktuella ämnen och personlig 

utveckling. Vi anser att syftet med ämnet som sådant fyller en viktig funktion och utifrån 

elevers uppfattningar antar vi att syftet inte är begripligt för dem eftersom flera uppfattningar 

om ämnet är negativa.  

En reflektion som vi har kring ökande av begripligheten hos eleverna är att ämnet och det som 
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görs på lektioner bör knytas an mer till elevernas verklighet och på så sätt skapa en känsla av 

sammanhang. Antonovsky (1991) menar att det är viktigt ur en hälsosynpunkt att ha en känsla 

av sammanhang. Här anser vi att lärarna bör ta på sig ett större ansvar för att öka 

begripligheten hos eleverna genom exempelvis en förbättrad dialog.  

Elevens tid är en lektion som vi anser främja elevinflytande med tanke på att elever ges 

möjlighet att ta ansvar, fatta egna beslut rörande sina studier samt inbjuder elevens tid till 

ökad kommunikation mellan lärare och elev. Detta resonemang styrker vi genom Rappaport 

och Zimmerman (1988) som menar att ett ökat deltagande bidrar till ökad motivation till att ta 

kontroll över sin situation. Denna motivation kan möjligtvis i högre utsträckning skapas på de 

lektioner där elever uppfattar sig ha ett större inflytande.  

Vi har fått uppfattningen om att det inte finns lika stora möjligheter till elevinflytande som 

delaktighet. Vissa elever är nöjda med det beslutsfattande utrymme som ges. Andra uppfattar 

att de inte tas på allvar eller lyssnas på av lärarna. Detta kan leda till att elever på grund av 

hopplöshet avstår ifrån att försöka stärka sitt elevinflytande. De insatser som elever uppfattar 

främjar elevinflytande är elev- och klassråd. Vi anser att dessa insatser är viktiga för att 

rektorerna tillsammans med eleverna samverkar och deltar för att stärka elevinflytande i det 

stora hela.  

Projektet hälsofrämjande skola 

Utifrån de resultat och den analys som vi gjort kommer vi nedan att reflektera och sätta detta i 

perspektiv till projektet i sin helhet. Folkhälsoinstitutet (1997) hävdar att det krävs ett 

långsiktigt tänk i arbetet med hälsofrämjande skola för att det ska implementeras och få en 

permanent plats i den ordinarie verksamheten. Genom att projektet startades så har en 

hälsogrupp bildats på skolan med syfte att utveckla hälsoarbetet för elever och lärare. 

Eftersom de är kontaktgrupp för folkhälsoenheten som är projektledare så är det den grupp 

som både lever och lärare kan vända sig till med önskemål och förslag på åtgärder. Denna 

grupp har en nyckelfunktion i arbetet och kanske skulle ett större tidsutrymme för gruppen 

kunna gynna utvecklingen av hälsoarbetet på skolan.  

En reflektion från oss är om projektet skulle ägas mer av skolan och om folkhälsoenheten 

skulle släppa mer på det fullständiga ansvaret kanske ett större ansvar och ett större 

engagemang infinna sig på skolan. Vi ser detta som mer eller mindre nödvändigt för att 

projektet ska kunna ”leva” kvar efter projekttidens slut. En tanke vi har för att arbetet ska 

kunna fortskrida bör skolan å ena sidan betrakta det hälsofrämjande arbetet som en del i den 

ordinarie verksamheten men å andra sidan hela tiden ha ett förändringstänk med sig i arbetet. 

Då de i salutogenesisk anda fokuserar på fungerande arbetssätt och strävar efter att hela tiden 

utvecklas.  

Utifrån de olika fokusgruppsintervjuer som vi har gjort kan vi urskilja en bred variation i 

informationsflöde. En känsla vi får är att skolledningen och personalen inte är enade i sina 

uppfattningar om vilka riktlinjer och arbetssätt som hälsofrämjande skola ska utgå ifrån. En 

större medvetenhet hos personalen kanske skulle hjälpa elever till att få en ökad begriplighet 

för det hälsofrämjande arbetet.  

Slutsats 
Den slutsats vi drar utifrån undersökningen om elevers uppfattningar kring delaktighet och 

inflytande i hälsofrämjande skola är att delaktigheten är mer utbredd än inflytandet.  

Vi tolkar det som att lärarna inte har tydliga gemensamma riktlinjer för det hälsofrämjande 

arbetet då elever har skilda uppfattningar om vad hälsofrämjande arbete innebär. En tydlig 
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gemensam struktur för arbetet anser vi skulle höja delaktighet och inflytande men även 

KASAM då begriplighetskomponenten blir starkare.  

Vi anser att ökad information i alla led, från rektorer till elever och tvärtom, skulle kunna leda 

till en ökad förståelse och känsla av att det lättare går att påverka sin situation.  

Vi ser det fortsatta arbetet med hälsofrämjande skola som något som det är nödvändigt att 

arbeta med aktivt hela tiden. Utifrån den uppfattning vi har gällande interventioner av detta 

slag krävs ett ihärdigt arbete då det tar tid innan effekterna visar sig och deltagare får känna av 

de vinster som hälsofrämjande arbete ger.  

 



Referenser 
Alexandersson, Mikael (1994) Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. I: B, Starrin 

& P-G, Svensson (red.) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. (s.111-136.) Lund: 

Studentlitteratur.  

Antonovsky, Aaron (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur.  

Antonovsky, Aaron (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. 

Health Promotion International vol 11:1 s. 11-18. 

Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur.  

Cummins, Jim (2001). Empowering Minority Students: A Framework for Intervention. 

Harvard Educational Review vol 71:4 s. 656-676.  

Dahlgren, Lars Owe & Fallsberg, Margareta (1992). Phenomenography as a Qualitative 

Approach in Social Pharmacy Research. Journal of Social and Administrative Pharmacy. Vol. 

8 s. 150-156.  

Eklund, Leena (1999). From Citizen Participation Towards Community Empowerment. An 

analysis on health promotion from citizen prespective. Tampere: University of Tampere.  

Folkhälsoinstitutet (1997). Hälsofrämjande skola Ett samlat grepp för visionen om skolan som 

en stödjande miljö för hälsa och lärande. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. 

Forsberg, Eva (2000). Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: Acta Universitatis 

Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 93. 

HSFR (1990). Etikregler för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 

Humanistiska- och samhällsvetenskapliga forskningsrådet.  

Hylander, Ingrid (2001). Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod. Linköpings 

universitet. 

Janlert, Urban (2000). Folkhälsovetenskapligt lexikon. Stockholm: Natur och kultur, 

Folkhälsoinstitutet.  

Kommunförbundet Skåne (2000). Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne. [Elektronisk] 
Tillgänglig: < http://www.kfsk.se/halsofr_skolutv/ > [2008-05-08]  

Krueger, A R. & Casey, M A. (2000). Focus Groups 3rd Edition. Thousand Oaks: Sage   

Publications, Inc. 

Lander, Rolf (1998). Hälsosamt i grundskolan. Utvärderingen av Folkhälsoinstitutets försök 

med hälsofrämjande skolor 1994-1996. Sammanfattande diskussion. Stockholm: 

Folkhälsoinstitutet. 

Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

Nilsson, Lena (2003). Hälsoarbetets möte med skolan i teori och praktik. V Frölunda: 

DocuSys. 

Medin, Jennie & Alexandersson, Kristina (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en 

litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur. 

Rappaport Julian & Zimmerman, Marc A (1988). Citizen participation, percived control and 

psychological empowerment. American Journal of Community Psychology vol 16:1, s. 725-

750. 



 32 

Rissel, Christopher (1994). Empowerment: The holy grail of health promotion? Health 

Promotion International, vol 9:1 s. 39-47.  

Rydqvist, Lars-Göran & Winroth, Jan (2008). Hälsa och hälsopromotion med fokus på 

individ, grupp och organisationsnivå. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmen Lpo 94. Stockholm: Skolverket. 

Socialdepartementet (1997). Huvudbetänkande från Barnkommittén. 1997:116. Stockholm: 

Statens offentliga utredningar (SOU). 

Stewart- Brown, Sarah (2006). What is the evidence on school health promotion in improving 

health or preventing disease. Copenhagen: WHO Regional office for Europe. Tillgänglig: 

<http://www.euro.who.int/HEN/Syntheses/healthpromotion_schools/20060224_7 > [2008- 
05-08]  

Wibeck, Victoria (2000). Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Bilaga 1 

 

Till personalen på XXXskolan 

I hälsofrämjande skolutveckling täcks flera av de nationella folkhälsomålen in. Skolan lyfts därav fram som en 

viktig del i XXX kommuns folkhälsoarbete. Med anledning av att hälsofrämjande skolutvecklingsprojektet har 

pågått i snart två år är det dags för en utvärdering som är ämnad att ta tillvara på elevernas uppfattningar och 

åsikter om projektet. Detta görs för att arbetet ska kunna utvecklas i rätt riktning och förbättras de kommande 

åren. Förra året gjordes utvärdering med personalen på skolan, och enligt skrivet dokument är det nu eleverna 

som står mer i fokus. Därav avser vår undersökning eleverna denna gång. Undersökningen kommer att 

genomföras i fokusgrupper med elever från alla årskurser.  

Efter sammanställning kommer skolan att få ta del av undersökningsresultatet. Detta resultat kommer att ligga 

som utgångspunkt för vidare arbete med hälsofrämjande skola. Allas svar värderas lika och vår förhoppning är 

att alla deltar, det ska dock påpekas att deltagandet är frivilligt 

Den som är huvudansvarig för undersökningen är XXX som är uppdragsgivare åt oss. Vi är två studenter som 

läser på hälsopromotionsprogrammet på Högskolan Väst i Trollhättan. Detta material kommer att ha stor 

betydelse för oss då vi i vår kommer att skriva vår C- uppsats inom ämnet hälsofrämjande skola där vi har 

XXXskolan som praktiskt exempel.  

Vi vill på förhand tacka för er tid och hoppas att resultatet ska hjälpa till att förbättra arbetet med hälsofrämjande 

skolutveckling både på XXXskolan och på andra skolor i kommunen i framtiden.  

Tack för att vi får använda XXXskolan som ett gott exempel i arbetet med hälsofrämjande skolutveckling! 

XXX, februari 2009. 

Om det finns frågor eller om någon vill veta mer finns vi att nå: 

Emma Salomonsson   Christine Lihv 

0739-64 57 62    0709-61 95 85 

emma.salomonsson@student.hv.se  lihv.christine@student.hv.se 

(Brevet är avidentifierat) 
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Bilaga 2 

Till föräldrar med barn på XXXskolan! 

Med anledning av att hälsofrämjande skolutvecklingsprojektet har pågått i snart två år är det dags för en 

utvärdering som är ämnad att ta tillvara på elevernas uppfattningar och åsikter om projektet hälsofrämjande 

skola. Detta görs för att arbetet ska kunna utvecklas i rätt riktning och förbättras de kommande åren. 

Undersökningen kommer att genomföras i fokusgrupper med elever från år 7 och 9 i arbetslag 1. Vi kommer att 

genomföra fem stycken fokusgruppsessioner med början vecka 14 och avsluta i vecka 16.  

Efter sammanställning kommer skolan att få ta del av undersökningsresultatet. Detta resultat kommer att ligga 

som utgångspunkt för vidare arbete med hälsofrämjande skola. Allas svar är anonyma och kommer att behandlas 

konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt. 

Den som är huvudansvarig för undersökningen är XXX som är uppdragsgivare åt oss. Vi är två studenter som 

läser på hälsopromotionsprogrammet på Högskolan Väst i Trollhättan. Detta material kommer att ha stor 

betydelse för oss då vi i vår kommer att skriva vår C- uppsats inom ämnet hälsofrämjande skola där vi har 

XXXskolan som praktiskt exempel.  

Vi vill på förhand tacka för er tid och hoppas att resultatet ska hjälpa till att förbättra arbetet med hälsofrämjande 

skola både på XXXskolan och på andra skolor i kommunen i framtiden.  

Tack för att vi får använda XXXskolan som ett gott exempel i arbetet med hälsofrämjande skola! 

XXX, mars 2009. 

Om det finns frågor eller om någon vill veta mer finns vi att nå: 

Emma Salomonsson    

0739-64 57 62  

emma.salomonsson@student.hv.se   

Christine Lihv 

0709-61 95 85 

lihv.christine@student.hv.se 

(Brevet är avidentifierat) 
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Bilaga 3 

Fokusgruppsfrågor 

Hälsofrämjande skola 

Vi inleder med en genomgång av upplägget för hur en fokusgruppsintervjun går till, vilket syfte vi har med 

intervjun, hur lång tid intervjun kommer att pågå (ca 1h) samt vikten av det konfidentiella.  

Inledande frågor (för att bryta isen) 

Hur ser en vanlig skoldag ut för er? 

Viket skolämne tycker ni är roligast? 

Huvudfrågor 

1a Vad är det som får er att må bra? 

1bVad är det som gör att ni mår bra i skolan? 

1cVad är det som gör att ni mår bra på fritiden? 

2 Vad är viktigast för dig i skolan? 

2b Varför? 

2c Kan ni vara med och påverka kring det ni tycker är viktigt? (bra/dåliga saker) 

3a Vad för saker i skolan har ni minst förståelse för att ni läser? 

3b Varför? 

4a Vilka saker får ni vara med och bestämma om? 

4b På vilka olika sätt kan ni vara med och påverka det som händer i skolan? 

5 Vad ser ni som meningsfullt i skolan?  

6a Är skolan viktig? 

6b Varför då? 

6c På vilket sätt är den viktigt? 

7a Finns det någon i er omgivning på skolan som ni känner att ni kan vända er till om ni känner att ni behöver 

stöd eller prata med någon? 

7b Finns det någon annan? 

8a Erbjuder skolan er frivilliga aktiviteter, exempelvis på kvällstid? 

8b Brukar ni delta i aktiviteterna i så fall? 

9a Om ni fick önska, vad skulle ni vilja påverka mest då? 

9b Hur skulle ni vilja påverka? 

10a Har det skett någon förändring på skolan? 

10b Märker ni någon skillnad från innan? 

10c På vilket sätt märker ni det i så fall? 

Avrundning: Vi tackar för oss och för att eleverna ställde upp. 
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