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Hälsosamtal i skolan 
- Resultat och erfarenheter från ett hälsoprojekt i Säters Kommun 2001-2005 
 
Förord 
Denna skrift har tagits fram i syfte att sammanfatta ett genomfört hälsoprojekt för 
skolbarn i Säters Kommun under tiden 2001 – 2005. Syftet med rapporten är också att 
våra erfarenheter förhoppningsvis ska kunna hjälpa andra i deras hälsoarbete.  
 
Hälsoarbetet genomfördes för att skapa bättre hälsa och ge bättre förutsättningar för 
inlärning. Vi hoppas också att det skall ge bättre arbetsmiljö i skolorna. 
 
En av våra ledstjärnor har varit att effektiv påverkan sker på individnivå. Med 
utgångspunkt i ett hälsosamtal har vi försökt skapa en verksam triangel mellan elev, 
skola och förälder. På så sätt delas ansvaret mellan hemmet och skolan. En annan av 
våra ledstjärnor i projektet har varit att integrera våra olika personalkategorier i arbetet.  
 
Projektet har kommit att omfatta alla skolor i kommunen med elever från förskole-
klasser till årskurs 9. 
 
I vårt fall startade egentligen utvecklingsarbetet 1994 med ett kommunövergripande 
”Agenda 21”-arbete med inriktning på miljöfrågor. ”Agenda 21” lägger dock stor tyngd 
vid folkhälsoarbete. Från och med år 2000 har vi lagt tyngd punkten i vårt arbete på 
hälsofrågorna.   
 
Bakgrund 
Bland barn och ungdomar kan försämrade hälsovanor konstateras. Enligt ”Skolprojektet 
2001” är många barn fysiskt inaktiva. Andra rapporter visar på besvär i form av ökad 
stress, psykosomatiska symptom, såsom ont i magen etc hos upp till 20 % av våra barn 
och ungdomar. Allt fler barn drabbas av övervikt osv.  
 
I skolan anade vi redan i mitten på 1990-talet att barns hälsoläge blev sämre. 1999 
genomförde vi i Säters Kommun en undersökning om barns frukost och sovvanor. Den 
genomfördes i form av en enkät som besvarades av ca 500 barn. Resultatet var 
nedslående. Som exempel kan nämnas att hälften av eleverna i årskurs 6 ansåg sig äta en 
otillräcklig frukost. 80 % av dessa barn fick förmodligen för lite sömn. 
 
Under samma tidsperiod har resurserna i skolan minskat. Det har blivit fler barn i varje 
klassrum och färre antal timmar skolidrott. I samhället i övrigt har de stillasittande 
aktiviteterna ökat, den spontana uteleken minskat. 
 
Utdrag ur den lokala förskole- och skolplanen i Säters Kommun 2000- 2004 
Det som styrt och påverkat innehållet i det arbete som vi genomfört har varit den 
förskole- och skolplan som skrevs 1999 och gäller från 2000 till och med 2004:  

 
Miljö och hälsa  

• Barn och ungdomar skall ges insikt i och kunskap om miljöns betydelse för vårt 
samhälles utveckling och överlevnad. 

• Alla skall bli medvetna om livsstilens betydelse för den enskildes hälsa och 
utveckling.  
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• Alla verksamheter skall bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 
   
Metod  
 

• Den genomförda miljöinventeringen utmynnar i lokala handlingsplaner.  
• Alla skolor kvalificerar sig för en miljöcertifiering enligt grön flagg. 
• En kursplan för det lokala hälsoarbetet från förskoleklass tillskolår 9 upprättas. 

 
Projektet ”Grönt är skönt! 
För att kunna nå målen i förskole- och skolplanen arbetade vi med en projektidé, som 
kom att få namnet, ”Grönt Är Skönt”. Projektet innehöll fyra delar.  
 

1. Skolgårds-ombyggnader. 2 skolor, Klockarskolan och Enbacka skola 
2. Grön flagg på alla skolor i säters kommun. 
3. Grön flagg på en skola i Pärsti kommun i Estland. 
4. Hälsoprofiler för barn och ungdomar i grundskolan. 

 
UUttddrraagg  uurr  pprroojjeekkttaannssöökkaann  ::  
”Säter är en typisk småstadskommun på den vackra svenska landsbygden. En kommun 
präglad av en stor andel unga familjer med barn, där boendet har varit en viktig 
kvalitetsfråga. Säter är bland de tio yngsta kommunerna i Sverige. Därför har barn och 
utbildning varit ett prioriterat område och är det fortfarande. Nu vill kommunen 
ytterligare utveckla och tydliggöra skolans miljöansvar och hälsoansvar genom detta 
projekt. Behovet av att öka och poängtera skolans viktiga roll i detta sammanhang blir 
större för varje dag och kommer att bli en central och viktig funktion för skolan i 
framtiden. 
 
Säters kommun har via barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden 
utvecklat och genomfört ett uppmärksammat och omfattande miljöarbete dels med våra 
barn och ungdomar i kommunen men även med vår vänort Pärsti i Estland. Detta har 
pågått några år och nu är tiden mogen för att ta ytterligare ett steg i utvecklingen av 
detta miljöarbete. Dels för att fördjupa och utöka arbetet med miljöcertifieringen men 
även bredda projektet till att omfatta skolgården och utomhuspedagogiken samt 
utvecklandet av en hälsoprofil för varje elev. Detta projekt kommer då att ge varje barn 
och ungdom i kommunen en miljöpedagogisk helhetsbild som kan bli en förebild för 
andra kommuner. 
 
I enlighet med skrivningen tidigare måste detta kombineras med en satsning på miljö 
kopplat till hälsa och livsstil för att klargöra den nödvändiga helheten som därigenom 
ska klara miljömålen. Något som är en viktig arbetsuppgift för nästa generation. Därför 
vill vi satsa på en egen hälsoprofil för varje elev, som är åldersanpassad och som följer 
eleven genom skolan, som kan användas vid föräldra- och utvecklingssamtal. 
Åldersanpassade hälsoprofiler finns inte idag i den utformning som önskas, utan detta 
planerar vi att ta fram tillsammans med Hälsoprofilinstitutet, dels genom ett samarbete 
med Institutionen för pedagogik och didaktik i Göteborg. Därefter måste en projekt-
ansvarig utses och två personer i varje arbetslag på alla skolenheter utbildas inom 
området. 
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SSaammbbaannddeett och fföörrhhåållllaannddeett mellan den yyttttrree  mmiilljjöönn, den iinnrree  mmiilljjöönn,,  lliivvssssttiillssffrrååggoorr  oocchh  
ddeett  lliivvssllåånnggaa  lläärraannddeett klargörs genom projektets olika insatsdelar. Nog så viktigt för 
framtiden om vi ska klara miljömålen lokalt, regionalt och nationellt.” 
 
Finansiering 
Vi fick projektmedel så att projektet kunde påbörjas i april 2001. De delar som vi 
inledde med var ombyggnaden av skolgårdarna och arbetet med grön flagg. Ekonomiskt 
bidrog både Säters Kommun och Skolverket till genomförandet. Arbetet genomfördes i 
samarbete med Movium och stiftelsen Håll Sverige Rent. 
 
Sida beviljade medel för att genomföra det fördjupade vänortsarbetet i februari 2002. 
Projektdelen genomfördes och redovisades i februari 2003.  
 
För att kunna genomföra Hälsoprofilbedömningar sökte vi medel hos Landstinget och 
Länsstyrelsen i Dalarnas län. Ansökan beviljades.  
 
Även Säters Kommun har bidragit med finansieringen genom arvodering av projekt-
ledningen, inköp av utrustning för genomförande av Hälsoprofilbedömningar och tid för 
genomförandet. 
 
Projektledning 
Hela projektet har drivits av två projektledare i Säters Kommun, Johan Dahlin och 
Torbjörn Vidner. Projektdelen ”Hälsosamtal i skolan” har genomförts med support och 
handledning från Gunnar Andersson på HOS Hälsoprofilinstitutet i Linköping. Vid ett 
första möte mellan dessa ovanstående personer och kommunalrådet Eva Kungsmark i 
februari 2001 drogs riktlinjerna upp för utvecklandet av en lokal modell för pedagogiskt 
arbete med livsstil och hälsa för ungdomar i skolan, årskurs 1 – 9. Även Rolf Junefelt, 
som utarbetat en uppmärksammad hälsopedagogisk modell för Brännkyrka Gymnasium 
i Stockholm, deltog i mötet. 
 
Utvecklingsgrupp 
För att lokalt förankra arbetet bestämdes att bilda en ”Utvecklingsgrupp”. Gruppen kom 
att bestå av 12 – 15 personer, idrottslärare, hemkunskapslärare, skolsköterskor, 
skolkuratorer och ett par ”eldsjälar” inom Landstingets rehabiliteringsverksamhet. Det 
innebär att det i gruppen fanns de som direkt eller indirekt redan arbetade med 
hälsofrågor med skolbarnen med lite olika utgångspunkter. I gruppen ingick också 
projektledarna och ”handledaren”. 
 
Syftet med utvecklingsgruppen var  

• att ta tillvara befintlig kompetens och erfarenhet 
• att skapa en delaktighet i hälsoprojektet 
• att skapa ett gemensamt engagemang för hälsofrågor  
• att med hjälp av gruppen öka det allmänna intresset och kunskapen om 

betydelsen av främst fysisk aktivitet för barnens hälsoutveckling bland föräldrar 
och lärare 

• att tillsammans utforma och planera det aktuella hälsoprojektet och  
• att gruppen aktivt skulle medverka till att starta och genomföra samordnade 

hälsofrämjande aktiviteter för skolbarnen 
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Upptaktsträff 7 september 2001 
Vid en upptaktsträff presenterade projektledarna projektets tillkomst, visioner, innehåll, 
delaktiviteter, målsättning, nuläge, förankring i skolledningen och finansiering.  
 
Gunnar Andersson informerade om: 

• att ohälsan ökat dramatiskt i Sverige och dess koppling till utvecklingen i 
arbetslivet 

• nyttan med motion ur vetenskaplig biologisk, fysiologisk, medicinsk och 
psykologisk synvinkel 

• riskerna med fysisk inaktivitet och koppling till låg fysisk arbetsförmåga under 
en arbetsdag 

• vanans makt och svårigheterna att som hälsoarbetare ändra människors livsstil 
• att förändring av livsstil måste komma ”inifrån”, dvs med eget ansvar, egna 

beslut och egna val 
• Hälsoprofilbedömning som metod för medvetandegörande kommunikation med 

utgångspunkt från samtal om svaren från ”Frågeformulär till Hälsoprofil-
bedömning”, skelett-, blodtrycksmätning, submaximalt arbetsprov på cykel-
ergometer och arbetet med ”Min framtida Hälsoprofil” 

 
Diskussionsfrågor under mötet: 
Vad görs idag för att påverka hälsan i rätt riktning för personal och elever? 
Vilken samordning sker mellan idrottslärare, skolsköterskor, skolkuratorer m fl i detta 
arbete? 
Vilken vision finns för den hälsomedvetna och hälsosamma skolan? 
Finns redan ”det goda exemplet”? 
 
En livlig diskussion kom att handla om bl a konkreta förslag till förändringar och 
åtgärder. Även om projektet var förankrat i skolledningen var mötet enigt om att det är 
mycket viktigt med deltagande från åtminstone någon representant från skolledningen 
 
En sammanfattning av diskussionen visar att deltagarna i utvecklingsgruppen hade olika 
intresse av att medverka, olika ambitioner, olika erfarenheter av tidigare hälsoarbete, 
olika grundsyn på hur hälsoprojektet skulle genomföras och olika förslag och idéer. 
Initialt var det alltså svårigheter att få denna grupp att hitta fram till ett hälsoprojekt som 
alla kunde ställa sig bakom, känna delaktighet i och gemensamt arbeta med. Det gällde 
att hitta ett sätt att få gruppen att lära känna varandra, samtidigt som de kunde hitta 
denna gemensamma uppgift. Lösningen blev att låta deltagarna utbildas till testledare 
och hälsoprofilbedömare. 
 
Hälsoprofilbedömning, HPB 
HPB, som har utvecklats av Sture Malmgren och Gunnar Andersson, har en tvär-
vetenskaplig grund i både medicin, fysiologi och beteendevetenskap. Metoden är väl 
dokumenterad bl a i två medicinska doktorsavhandlingar 1987 vid Linköpings 
Universitet.  
 
HPB är i första hand en metod att genom medvetandegörande kommunikation i enskilda 
samtal skapa insikt om människors egenansvar för sin hälsa och hälsovanor och däri-
genom motivera till förändringar i livsstilen.  
 



 5 

HPB är också en metod för kartläggning och nulägesanalys av friskvårdsbehov, under-
lag för åtgärder, uppföljning och utvärdering av friskvårdsinsatser. 

 
HPB vilar på en väl beprövad 30 års erfarenhet och utveckling. Utbildning till hälso-
profilbedömare har pågått i 27 år. Förändringar i metoden sker sedan 15 år tillbaka i 
samband med årliga seminarier med auktoriserade hälsoprofilbedömare. 
 
Testledarutbildning och kurs i Hälsoprofilbedömning steg 1 … 
… genomfördes för deltagarna i Utvecklingsgruppen hösten 2001.  
 
Den långsiktiga målsättningen med dessa utbildningar var att de nyutbildade hälso-
profilbedömarna skulle genomföra Hälsoprofilbedömningar på skolpersonal för att på 
sikt kunna bedöma vad som i HPB skulle kunna vara användbart i projektet ”Hälso-
samtal i skolan”. 
 
Den kortsiktiga målsättningen var 

• att i enskilda medvetandegörande samtal i en HPB ge möjlighet för all 
skolpersonal att få en bild över sina hälsovanor, hälsoupplevelser och några 
medicinska och fysiologiska mätvärden, som ett beslutsunderlag för förändring 
av livsstilen 

• att genom sammanställning av HPB på gruppnivå ta fram en nulägesanalys av 
friskvårdsbehovet, som ett underlag för förslag till åtgärder 

• att genom en uppföljande andra HPB ge deltagarna möjlighet att se ev 
förändringar av hälsovanor, hälsoupplevelser och mätdata 

• att genom ny sammanställning på gruppnivå utvärdera genomförda förändringar 
 
Genomförande av Hälsoprofilbedömningar 
Under våren 2002 påbörjades genomförandet av Hälsoprofilbedömningar på skol-
personal. Problem med lokaler, svårigheter att få tag i ersättare mm hade dock försvårat 
arbetet. Flera av dem som genomgått HPB steg 1 hade dessutom bytt arbete och kunde 
därför inte genomföra några HPB. I samband med en ”HPB Fortbildningsdag” den 24 
maj 2002 hittades lösningar på många av dessa svårigheter. 
 
Först hösten 2002 tog Hälsoprofilbedömningarna ordentlig fart. T o m januari 2005 
hade totalt närmare 300 anställda genomgått en Hälsoprofilbedömning, varav ett 100-tal 
dessutom genomgått en uppföljande HPB. Hälsoprofilbedömningarna var mycket 
uppskattade av deltagarna. Viktiga levnadsförändringar kunde konstateras hos delta-
garna. Några av de positiva förändringarna var viktminskning, mer motion, bättre 
kondition, förbättrat välbefinnande mm. Flera med förhöjda blodtryck skickades vidare 
för noggrannare kontroll.  
 
Beskrivning av erfarenheter från uppbyggandet av ett hälsopedagogiskt centrum 
på Brännkyrka Gymnasium i Stockholm 
Den 13 november 2002 berättade Rolf Junefelt om sina erfarenheter från hälsoarbetet på 
Brännkyrka Gymnasium i Stockholm. Föredraget och diskussionen gav värdefull 
fortsatt inspiration och många idéer till Utvecklingsgruppen. 
 
”Hälsosamtal i skolan” – ett resultat från samordnat hälsoarbete 
Utvecklingsseminarier december 2002 – april 2004 
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Under tiden dec 2002 – april 2004 genomfördes totalt 3 mer omfattande tvådagars 
utvecklingsseminarier och ett flertal mindre planeringsmöten.  
 
Syftet …  
… med seminarierna var:  

• att ta fram en övergripande vision för ett pedagogiskt arbete med livsstil och 
hälsa  

• att utveckla en lokal modell för detta arbete innehållande kunskaper och livsstil 
• att ta fram en handlingsplan för genomförandet  
• att genomföra projektet och  
• att mäta och registrera projektets effekter 

 
Vision 
Projektets övergripande vision blev: 

 
 
 

 
Hälsosamtalet 
I arbetet med att utveckla en lokal modell för ett pedagogiskt arbete med livsstil och 
hälsa kunde konstateras att det redan sker ett hälsoarbete via Skolhälsovården i årskurs 
1, 4 och 8. Erfarenheterna från detta befintliga hälsoarbete tillsammans med erfaren-
heterna från genomförda Hälsoprofilbedömningar visade sig kunna utnyttjas i 
utvecklingen av ett individuellt hälsosamtal mellan lärare – elev – förälder. För att nå 
ovanstående vision blev begreppen ”Samordnat hälsoarbete” och ”Hälsosamtal” led-
stjärnorna. Grundidén var att personal inom skolan skulle samarbeta om ett gemensamt 
program med syfte att i en hälsofrämjande anda förbättra barnens hälsovanor. 
Arbetsformen för detta arbete skulle vara via enskilda hälsosamtal mellan lärare – elev – 
förälder. Detta hälsosamtal skulle bygga på samma grunder som i Hälsoprofil-
bedömningen, dvs att i ett medvetandegörande samtal skapa möjligheter för den 
enskilda eleven att få en bild över sina hälsovanor, hälsoupplevelser och några fysio-
logiska mätvärden, som ett beslutsunderlag för förändring av livsstilen.  
 
Handlingsplan 
En handlingsplan tog form i de utvecklingsseminarier och planeringsmöten som 
genomfördes, nämligen  
- utvecklande av frågeformulär omfattande hälsovanor – motion, mat, tobak, sömn 

mm och hälsoupplevelser – välbefinnande, relationer, självkänsla mm 
- utvecklande av fysiologiska mätningar och ev färdigheter med framtagande av 

miniminivåer 
- formulerande av dokument om en hälsopedagogisk modell med hälsovinster och 

andra positiva effekter för skolorna i Säters Kommun  
-     information till lärare och föräldrar 
-     samtalsunderlag mellan lärare – elev – förälder 
-     genomförande av ”Hälsosamtal” på försök i några skolor 
-     utvärdering av de första hälsosamtalen 
-     genomförande av ”Hälsosamtal” i större skala 
-     utvärdering av projektet i sin helhet 
  

Hälsomedvetna, friska och motiverade barn och vuxna 
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”Hälsoblankett” 
Underlaget för hälsosamtalet skulle omfatta frågor om sömn/trötthet, träning/fysisk 
aktivitet/rörelse (skola – fritid), kost (måltider – näringsinnehåll), rökning, snusning, 
alkohol, stress, ensamhet och upplevd hälsa.  
 
Resultatet från diskussionerna i arbetet med att utveckla en ”Hälsoprofilmodell” för barn 
och ungdomar blev en ”Hälsoblankett årskurs 1 – 3” (se bilaga nr 1), en ”Hälsoblankett 
årskurs 4 – 6” (se bilaga nr 2) och en ”Hälsoblankett årskurs 7 – 9” (se bilaga nr 3). 
Frågeformuläret skulle kunna besvaras under en period när man arbetar med t ex 
människokroppen. 
 
Fysiska tester 
Som ett ytterligare underlag i hälsosamtalen skulle också resultat finnas från följande 
fysiska tester: 
10 – 12 år:    800 m 5 minuter  (motsvarande 6 minuter/km) 
13 – 16 år flickor: 2 000 m 13:45  (motsvarande ca 7 minuter/km) 
13 – 16 år pojkar: 2 000 m 11:40  (motsvarande ca 6 minuter/km) 
 
Dessutom utvecklades ytterligare fysiska tester. Som exempel på detta presenteras här 
tester på elever i årskurs 8: 
Balans på lågbom: Gång framåt, gång bakåt, vändning 180 gr, våghalvstående 3 sek. 
Styrka på lågbom nr.6: Armhävningar ( rak kropp) 5 st. 
Styrka på bänk: Fötterna på var sida om bänken;  upphopp på bänken 20 st. 
Sit-ups: 20 st 
Armböjning - sträckning (rak kropp): 5 st. 
Spänst: Häckar 50 cm. 4 st. i rad jämfotahopp 4 st. 
Snabbhet: Rephoppning 1 min. 
Koordination:  musikprogram, stegkombinationer, svikthopp med och utan armrörelser 
 
De fysiska testerna skulle genomföras av idrottslärarna under idrottslektionerna inför 
hälsosamtalen. 
 
Fortbildning för lärarna i hälsosamtalen 
Lärarna, som skulle genomföra de kommande hälsosamtalen, behövde fortbildning och 
handledning inför sin nya uppgift. Detta skedde dels genom personligt deltagande i en 
Hälsoprofilbedömning, dels genom information i samband med studiedag eller separat 
hälsodag. 
 
Registrering och förvaring av uppgifter 
Uppgifter som samlats in har förvarats oåtkomliga för obehöriga. Detta har lösts genom 
att uppgifterna placerats i en personlig mapp i låsta skåp på skolan. Endast 
klassföreståndaren har tillgång till detta skåp och dessa mappar. För sekretessen 
angående uppgifterna gäller samma regler som i sekretessavtalet, som all skolpersonal 
skrivit på i samband med anställningen. Deltagandet i hälsosamtalen har varit frivilligt. 
Även registreringen av uppgifterna har varit frivilligt. Av de föräldrar och barn som 
deltagit i hälsosamtalen har dock alla godkänt registrering. 

 
Lansering, förankring, remissinstanser 
Inför starten av hälsosamtalen skickades information om projektet till Föräldra-
föreningen, ledningsgruppen, förvaltningschef, Barn- och Utbildningsnämnden (BUN), 
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Elevrådet, Personalavdelningen, Arbetsmiljögruppen, Skolhälsovården, Hälsoutveck-
lingsgruppen inom ”Grönt är skönt”. Brevet innehöll bl a uppgifter om: 

• att största utgiftsposten i regeringens vårproposition är ohälsan. 
• att många elever är trötta, omotiverade, likgiltiga, fysiskt inaktiva mm. 
• att lyft fram det individuella perspektivet, dvs att bättre synliggöra eleverna som 

enskilda individer. 
• att påpeka det önskvärda större engagemanget från föräldrarnas sida och den 

förhoppningsvis förbättrade kontakten barn – föräldrar. 
• att skolan bryr sig! 

 
Informationen lämnades för att få stöd, medverkan och delaktighet i projektet.  
 
Genomförande 
Hälsosamtalen (inkluderande resultaten från de fysiska mätningarna), som komp-
letterade befintliga utvecklingssamtal, påbörjades i mars 2004 på 3 skolor i Säters 
Kommun. Totalt omfattades ca 150 elever. Under hösten 2004 fortsatte genomförandet 
av hälsosamtalen i årskurs 2, 4 och 8 på alla skolor (utom en) i Säters Kommun. Det 
innebär att ca 300 elever deltagit. 
 
Resultaten från dessa hälsosamtal fick skolhälsovården tillgång till. Detta möjliggjorde 
för skolhälsovården att under våren 2005 utgå från dessa resultat för att välja ut vilka 
elever som var i störst behov av samtal och dessutom kunna ägna mer tid åt dessa 
elever. 
 
Utvärdering av hälsosamtalen 
Både deltagande elever, föräldrar och lärare har tillfrågats om hur de upplevt de genom-
förda hälsosamtalen. Ambitionen var inte att utvärdera effekterna av de genomförda 
hälsosamtalen i form av t ex förändrade vanor, utan bara hur genomförandet av samtalen 
hade fungerat.  
 
Frågeformulär till föräldrar - elever 
Frågeformuläret lämnades ut i samband med avslutningen av hälsosamtalet. Se bilaga 4. 
 
Frågeformulär till lärare, som genomfört hälsosamtal med förälder - elev 
Efter att samtalen genomförts skickades ett frågeformulär ut till de ca 30 lärarna som 
genomfört hälsosamtalen. Se bilaga 5. 
 
Frågeformulär till ansvarig skolledare 
Efter avslutningen av samtliga hälsosamtal skickades ett frågeformulär ut till 
skolledarna. Se bilaga 6.  
 
Sammanställning på data 
Inkommande svar registrerades på data för att underlätta sammanställningen. 
 
Bortfall 
Deltagandet i samtalen har varit mycket stort och uppgifterna från elevernas svar på 
frågeformuläret är omfattande. Svarsfrekvensen på frågeformuläret för att utvärdera 
hälsosamtalet har dock varit lågt, ca 45 %. 
 
Resultat från frågeformulär till föräldrar – elever. Hösten 2004 + våren 2005. Bilaga 7 
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120 av 267 (45 %) deltagande föräldrar – elever besvarade det anonyma 
frågeformuläret. Resultatet från de besvarade frågeformulären visar att föräldrar – elever 
upplevde hälsosamtalet som mycket viktigt och att det genomförda samtalet fungerat 
bra. 
 
Resultat från frågeformulär till lärare, som genomfört hälsosamtal med förälder - elev 
Hösten 2004 + våren 2005  
Svar från 9 av de 21 medverkande lärarna finns i bilaga 8. 
 
Resultat från frågeformulär till ansvariga skolledare 
Svar från 7 av ca 15 medverkande skolledare finns i bilaga 9. 

 
Resultat från svaren i Hälsoblanketterna 
En kopia på den ifyllda Hälsoblanketten förvaras i den enskilda elevens personliga mapp 
inlåst i ett skåp i resp skola. Originalet behåller eleven själv. Vi har därför i nuläget 
ingen möjlighet att redovisa resultat från dessa hälsoblanketter. 
 
Resultat från fysiska mätningar 
Vi redovisar ett exempel från årskurs 8 på resultatet från genomförda konditionstester. 
Se bilaga 10. Av de 88 elever som genomfört testet har var tredje, d v s 29 st, hamnat på 
nivån ”Dålig” i testvärde. Dessa elever har erbjudits individuell hjälp med tränings-
program för att förbättra konditionen. 
 
Diskussion 
Allmänt 
Utvecklingsarbete inom skolan är en lång process som måste få pågå under lång tid. 
Detta kräver tålamod hos både medverkande och i hela organisationen. Arbetets igång-
sättning och genomförande förutsätter ett stort engagemang hos någon eller helst några 
lokalt förankrade projektledare med goda kontakter. Dessutom krävs en omfattande 
förankring av arbetet både bland chefer på olika nivåer och bland berörda politiker. För 
att skapa detta engagemang krävs information och utbildning om värdet och nyttan av 
de effekter som projektet ville uppnå. Bland personalen behöver det också finnas en 
positiv ”utvecklingsgrupp” som kan driva frågorna. På samtliga dessa punkter har 
projektet ”Hälsosamtal i skolan” varit framgångsrikt. 
 
Utvecklingsgruppen 
I utvecklingsgruppen fanns många yrkesgrupper representerade. Utöver två projektleda-
re och en handledare har både idrottslärare, hushållslärare, skolkuratorer och skolsköter-
skor deltagit. Vår uppfattning var att allas medverkan var viktigt för ett lyckat resultat. 
Syftet med utvecklingsgruppen var bl a att ta tillvara befintlig kompetens och erfarenhet, 
att skapa en delaktighet i projektet, att skapa ett gemensamt engagemang för hälso-
frågor, att tillsammans utforma och planera det aktuella hälsoprojektet och att gruppen 
aktivt skulle medverka till att starta och genomföra samordnade hälsofrämjande aktivi-
teter för skolbarnen. Kursen i Hälsoprofilbedömning tillsammans med återkommande 
seminarier och diskussioner blev de ”redskap”, som gjorde att syftet med gruppen också 
blev uppnått.  
 
Seminarier och möten 
Under tiden december 2002 – april 2004 genomfördes totalt 3 mer omfattande tvådagars 
utvecklingsseminarier och ett flertal mindre planeringsmöten. Syftet med seminarierna 
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var att ta fram en övergripande vision för ett pedagogiskt arbete med livsstil och hälsa, 
att utveckla en lokal modell för detta arbete innehållande kunskaper och livsstil, att ta 
fram en handlingsplan för genomförandet, att genomföra projektet och att mäta och 
registrera projektets effekter. Visionen ”Hälsomedvetna, friska och motiverade barn och 
vuxna” har tagits fram, den lokala modellen ”Hälsosamtal i skolan” är utvecklad och 
projektet är både planerat, påbörjat och genomfört i stor omfattning. Även syftet med 
seminarierna får därmed anses vara uppnått till stor del , även om uppgiften att också 
mäta och registrera projektets effekter kvarstår.  
 
Hälsosamtal i skolan 
Grundidén med projektet var att personal inom skolan skulle samarbeta om ett 
gemensamt program med syfte att i en hälsofrämjande anda förbättra barnens 
hälsovanor. Arbetsformen för detta arbete skulle ske via enskilda hälsosamtal mellan 
lärare – elev – förälder. Detta hälsosamtal skulle bygga på samma grunder som i 
Hälsoprofilbedömningen, dvs att i ett medvetandegörande samtal skapa möjligheter för 
den enskilda eleven att få en bild över sina hälsovanor, hälsoupplevelser och några 
fysiska mätvärden, som ett underlag för att fatta beslut om förändring av livsstilen.  
 
Utgångspunkten för dessa hälsosamtal blev frågor i både ”Hälsoblankett för årskurs 1 – 
3”, ”Hälsoblankett för årskurs 4 – 6” och ”Hälsoblankett för årskurs 7 – 9”. 
Hälsosamtalen har genomförts i stor skala och även utvärderats hur de har fungerat. 
Resultatet har visat att samtalen har varit givande och viktiga. Även här har alltså 
projektet varit framgångsrikt genom att arbetsformen ”Hälsosamtal i skolan” har 
utformats och genomförts i stor skala. 
 
Slutord 
Våra nu omfattande erfarenheter från projektet har gjort att vi tror på att det via 
återkommande hälsosamtal mellan elever, lärare och förälder går att förbättra både 
enskilda elevers hälsovanor och kanske också arbetsmiljön i skolan.  
 
Vi vill avslutningsvis framföra ett stort tack till alla medverkande i projektet! 
 
 
Säter i augusti 2005 
 
 
 
Johan Dahlin Torbjörn Vidner Gunnar Andersson 
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