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Abstract 

Change of lifestyle for life? 

Project directed to young, obese, at Väddö 

Folkhögskola 2005 – 2008 

This paper describes a project at Väddö Folkhögskola which started in the spring of 2005 and ended in 
June 2008 

The aim of the project was to create a pedagogical/methodological course model directed on lifestyle 
change for young, obese. The project can be seen as a learning study, based on Antonovskys ideas 
about “a sense of coherence” (SOC) and empowerment. Antonovsky means that people who can 
experience a meaning in their lives, who can comprehend actions, can more easily manage their 
situation, they have” a sense of coherence”, which in turn, for example, may lead to change of 
lifestyle. 

The main object of the course was to motivate a lifestyle change, empowerment, focusing on 
individual development, nutrition and physical exercise. The content of the course was divided into 
different themes and subjects which all gave the students qualification for university studies. 

The results of the project are described as a process in tree phases, namely; Phase I, Introduction, 
Phase II, Pedagogical test course and Phase III, Lifestyle course for young, obese. 

In forming the pedagogical/methodological model, the teachers were given the opportunity to reflect 
upon their theoretical framework and methods linked to the students’ specific problems. The students 
formulated goals for their lifestyle change and reflected upon different solutions which led to 
empowerment, “a sense of coherence” and weight loss. 

In this paper I both discuss the project related to theories on project and project organization as well as 
related to theories on practitioner research. I also discuss the outcome of the Lifestyle course as such. 
The pedagogical/methodological model turned out to be prosperous and may, in the future, be useful 
even for others than obese. 

 

To sum up there is possibly, in the future, a need for a Lifestyle course for young, obese, as described 
in this paper. 

Keywords 

Practitioner research, project, learning study, sense of coherence (SOC), empowerment, lifestyle 
change, self-esteem. 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Denna uppsats och tillika projektrapport beskriver ett utvecklingsprojekt på Väddö Folkhögskola som 
startade våren 2005 och som avslutades i juni 2008. Mot bakgrund av att Väddö Folkhögskola har en 
lång tradition av att arbeta promotivt med utbildning i hälsofrågor, beslutade skolans ledning att under 
våren 2005 starta ett projekt, som till höstterminen 2005  skulle leda till att starta en Livsstilskurs för 
unga med övervikt. 

Projektet syftade till att utforma en pedagogisk/didaktisk modell för en folkhögskolekurs med fokus på 
livsstilsförändring för unga överviktiga. Projektet kan liknas vid en learning study, med förankring i 
den egna verksamheten, och tog sitt avstamp i Antonovskys lärandeteori kring Kasam samt 
resonemang kring empowerment. Antonovskys resonemang utgår från att människor som upplever sig 
ha en mening i sina liv, som förstår skeenden, lättare kan hantera sin situation, de upplever en känsla 
av sammanhang – Kasam, vilket i sin tur kan leda till en livsstilsförändring. 

 Livsstilskursens övergripande syfte var att motivera och befästa livsstilsförändring, empowerment, 
med fokus på personlig utveckling, mat och rörelse. Kursinnehållet var upplagt i olika teman där även 
för högskolan behörighetsgivande ämnen ingick. 

Projektets resultat redovisas som en process i tre faser, nämligen Fas I, Inledande arbete, Fas II, 
Testkurs och Fas III, Livsstilskurs för unga med övervikt. 

I utformandet av den pedagogiskt/didaktiska modellen för en folkhögskolekurs med fokus på 
livsstilsförändring för unga överviktiga, fick lärarna möjlighet att reflektera över den teoretiska 
utgångspunkten och metodiken, kopplat till studerandegruppens speciella problematik. 

De studerande arbetade med målformulering, reflektion och problemlösning på sådana sätt att de både 
ledde till viktreducering samt empowerment och därmed ökat kasam. 

I diskussionen redovisas projektet Livsstilskurs relaterat dels till teori kring projekt, 
projektorganisation och praxisforskning, dels till utfallet av Livsstilskursen som undervisningsobjekt. 
Den pedagogiskt/didaktiska modellen visade sig vara lyckosam och projektet bidrog till att lärarna 
utvecklade ett förhållningssätt och en metodik som, i framtiden också skulle kunna omsättas till andra 
målgrupper. 

Sammanfattningsvis finns eventuellt, i framtiden, ett behov av en kurs i Livsstilsförändring för unga 
med övervikt som den detta projekt beskriver. 

Nyckelord 

Praxisnära forskning, projekt, Learning study, kasam, empowerment, övervikt, livsstilsförändring, 
självkänsla 
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Inledning 

Folkhögskolans verksamhetsområden 
Väddö Folkhögskola är Stockholms läns äldsta folkhögskola (grundades 1879) och har tidigare ägts av 
Stockholms Läns Landsting. Sedan 2002 ägs skolan av en stiftelse, Stiftelsen Väddö Södertörn 
Folkhögskolor, vars ägare är ABF Sollentuna och Medborgarskolan Stockholmsregionen.  

Folkbildningen, där folkhögskolorna ingår, uppbär statliga bidrag till sin verksamhet där syftena ska 
vara att: 

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att 

delta i samhällsutvecklingen […]. 

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.1  

Väddö Folkhögskola har sedan 1986 utbildat friskvårdare vid skolans ettåriga kurser. Sedan 1998  är 
utbildningen tvåårig och har bytt namn till Hälsopedagogik med inriktning mot det promotiva 
(främjande) hälsoarbetet. 

Varför en livsstilskurs? 
Mot bakgrund av att folkrörelserna i allmänhet och Väddö Folkhögskola i synnerhet, haft en lång 
tradition av att arbeta med (folk)hälsofrågor, beslutade skolans ledning att under våren 2005 starta ett 
projekt, som till höstterminen 2005  skulle leda till att starta en Livsstilskurs för unga med övervikt. 
Bakgrunden till beslutet var att: 

Det finns ett behov av alternativ till traditionell överviktsbehandling inom sjukvården, eftersom 
övervikt dels kan vara en ätstörning men också en ”ren” livsstilsfråga. När det gäller ätstörningar kan 
vi se att de 

 […] hänger nära samman med ungdomars psykosociala hälsa, välbefinnande och 

självförtroende[…].2

… ett resonemang som kan vara tillämpbart även när övervikten är orsakad av livsstilen. 

Utbildning är dessutom viktigt för unga för att kunna gå vidare i livet och få större möjligheter  

[…] att engagera sig i frågor och bli delaktiga i samhällsutvecklingen, ta del av kulturutbud m.m. 

Alla dessa möjliga effekter av utbildning är hälsobefrämjande.3  

                                                      
1 Lära, växa, förändra. En sammanfattning av regeringens proposition 2005/06:192, s. 11.   

2 Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan. Socialdepartementet. Betänkande från Nationella 

folkhälsokommittén, Statens offentliga utredningar (SOU), SOU 2000:91, s. 500-501. 

3 Hälsa på lika villkor, s. 422. 

 1



 

Motivationen och benägenheten till en livsstilsförändring är som störst i början av det självständiga 
vuxenlivet och därför vände projektet sig till unga vuxna, upp till den ”yngre medelåldern” utan att för 
den skull ha en fix åldersgräns. 

Projektets syfte 
Projektet syftar till att utforma en pedagogisk/didaktisk modell för en folkhögskolekurs med fokus på 
livsstilsförändring för unga överviktiga.  

Rapportens syfte är att beskriva projektet Livsstilskurs på Väddö Folkhögskola som en process i tre 
faser; Fas I, inledning (våren 2005), Fas II, testkurs (augusti 2005 till juni 2006) och Fas III, projektet, 
Livsstilskursen (januari 2007 till juni 2008).  

Målgrupp 

Unga, över 18 år, med upplevd övervikt och fullgjord grundskola. 

Målgruppens syfte är att förändra livsstilen och därmed möjliggöra en eventuell viktreducering. 

Avgränsning 

Beskrivningen av distanskursen ingår inte i denna rapport utan kommer att utvärderas och rapporteras 
under våren 2009. 

Projektets organisation och tidsplan 

Uppdragsgivare: Väddö Folkhögskolas ledningsgrupp  

Uppdragstagare: Lärare vid Väddö Folkhögskola.  

Projektledare: Fas I, Anette Berntsson, Fas II och Fas III, Anette Berntsson och Ebba Sellström. 

Tidsplan: Projektet inleds med Fas I våren 2005, Fas II, en testkurs genomförs från augusti 2005 till 
juni 2006(läsåret 2005/2006). Fas III, Livsstilskursen, inleds januari 2007 och avslutas vårterminen 
2008, med ett kursintag i januari 2007( med kurstid kalenderåret 2007) och ett kursintag i augusti 
2007(med kurstid läsåret 2007/2008). 

Projektrapport slutförs under höstterminen 2008. 

Bakgrund  

Övervikt och fetma. 

De senaste åren har övervikt och fetma kommit att bli ett alltmer överskuggande hot mot folkhälsan. 
Det finns inga enkla förklaringar till varför människor drabbas av övervikt och/eller fetma, utan 
problemet är komplext och kan förklaras dels utifrån genetik men kanske främst utifrån 
livsstilsförhållanden, alltså både levnadsvanor (t.ex. kost, fysisk aktivitet, alkohol) och 
socioekonomiska förhållanden. Den ökande övervikten får konsekvenser dels på individnivå, dels på 
samhällsnivå.  

På individnivå finns en ökad risk att dö i förtid, att drabbas av diabetes typ2 och av cancer och hjärt- 
och kärlsjukdomar. Andra icke-livshotande sjukdomar individen kan drabbas av är exempelvis 
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ledbesvär och sömnapné.4 Som överviktig/fet kan man också drabbas av psykiskosociala besvär när 
man känner sig utstött/diskriminerad eller omvänt, när man känner oro, ängslan eller ångest, kan 
övervikt/fetma bli en konsekvens (överätning t.ex.). Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2005, 
ökade andelen av befolkningen som drabbas av denna typ av lättare psykiska problem och den största 
ökningen ses bland unga kvinnor mellan 16 till 34 år.5 Inom kategorin lättare psykiska problem 
hamnar vad Socialstyrelsen definierar som hälsodimensionen av så kallad psykisk ohälsa.  

I hälsodimensionen betonas den subjektiva upplevelsen av de psykiska besvären. […] Livsstil och 

levnadsvanor står i centrum, och psykiska besvär beror till stor del på individens förmåga att 

balansera olika stresstillstånd.6

På samhällsnivå innebär ökad övervikt och fetma hos befolkningen bland annat ökade kostnader för 
sjukvård och sjukfrånvaro samt andra sociala kostnader som t.ex. korttidsfrånvaro, arbetslöshet och 
förtidspensioneringar. Det ter sig i dagsläget svårt att göra en samlad uppskattning av hur stora de 
indirekta kostnaderna för fetma är men enligt en studie som gjorts i Göteborg under 1990-talet 
uppskattades att kostnaden 

 […] för produktionsbortfallet vid korttidsfrånvaro och förtidspensionering uppgick till 3,6 miljarder 

kronor för enbart kvinnor, i 1999 års penningvärde. Det motsvarade 10 procent av det totala 

produktionsbortfallet för kvinnor det aktuella året.7   

Ett problem när man talar om övervikt och fetma kan vara hur dessa begrepp/tillstånd kan definieras 
men gemensamt är att båda beskriver tillstånd där hälsan allvarligt riskeras. Ett av de vanligaste sätten 
att mäta om en person är överviktig eller ej, är att använda BMI – Body Mass Index – där man 
dividerar kroppsvikten i kg med kroppslängd i kvadratmeter. En normalviktig person hamnar då på ett 
BMI mellan 18,5 och 24,9.8 Detta indextal säger dock ingenting om kroppssammansättningen och  

[…] en vältränad muskulös person kan få ett högt BMI även om andelen fett är låg i kroppen.9  

Två andra sätt att mäta övervikt och fetma som tar hänsyn till kroppssammansättningen och främst 
bukfetman, är att mäta midja – höftkvot (midjemåttet i centimeter dividerat med stussmåttet i 
centimeter) och/eller midjemåttet. (Bilaga I) Oavsett mätmetod anger WHO gränser för vad som är att 
klassificera som övervikt ( BMI ≥ 25) respektive fetma ( BMI ≥ 30) och vid vilka värden man kan anta 
att individen utsätter sig för hälsorisker av olika grad.10  (Bilaga II) 

Enligt Statens Folkhälsoinstituts Folkhälsoenkät 2007, var fetma vanligare bland kvinnor än bland 
män där 14 % av de svenska kvinnorna mellan 16 – 64 år kunde klassificeras som feta (BMI över 30), 
medan samma siffra för män var 11 %.11 Folkhälsoenkäten visar också att fetma är vanligare bland 
                                                      
4 Åtgärder mot fetma, Statens Folkhälsoinstitut, rapport 2002:6, s. 18, 19. 

5 Folkhälsorapport 2005, Socialstyrelsen. s.147. 

6 Folkhälsorapport 2005, Socialstyrelsen. s. 131. 

7 Åtgärder mot fetma, s.19. 

8 Åtgärder mot fetma, s. 11. 

9 Åtgärder mot fetma, s. 10. 

10 Åtgärder mot fetma, s. 11. 

11 Folkhälsoenkäten 2007. http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/Folkhalsoenkaten/Resultat-

arkiv/Rapporter/Nat-Reg-2007.pdf 2009-04-03 
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personer med lägre utbildning, lägre inkomster och bland personer med sjuk/aktivitetsersättning. För 
både kvinnor och män är fetma vanligare med stigande ålder men andelen kvinnor med fetma är högre 
än den för män i åldersgruppen 65-84 år. För kvinnor födda utanför Europa är andelen med fetma 
högre än för svenskfödda kvinnor. För män finns dock ingen sådan säkerställd skillnad. För personer 
med övervikt gäller däremot att det är vanligare bland män (42 %) än bland kvinnor (26 %). 

Sammantaget har alla åldersgrupper blivit tyngre sedan 1981 (och) 

 […] förekomsten av övervikt ökar mest bland yngre vuxna.12  

Till detta bör läggas att den psykiska ohälsan i åldersgruppen 16 – 29 år ökat såväl bland kvinnor som 
bland män och att den uppvisar liknande sociala snedfördelning som fetma. 

 

Mat och matvanor 

När det gäller det svenska folkets matvanor har energiintaget ökat i stora befolkningsgrupper och då 
främst i form av energitäta livsmedel som fett, raffinerat socker och salt. Dessutom har mängden 
kostfiber minskat.  Konsumtionen av dessa  

[…] energifattiga och/eller näringsfattiga produkter […] har fördubblats i Sverige sedan 1960-talet 

(och) […] enligt Världshälsoorganisationen finns det övertygande belägg för att konsumtion av 

energität, näringsfattig mat ökar risken för övervikt i befolkningen.13

 Hos barn och ungdomar är enligt Livsmedelsverket konsumtionen hög  

[…] av godis, läsk, snacks och bakverk samtidigt som intaget av grönsaker och frukt minskar.14  

Förutom förändrade konsumtionsmönster kan man hos barn och ungdomar också se en förändring av 
måltidsordningen där t.ex.  

 […] bara 77 procent av barn i årskurs 5 rapporterar att de åt skollunch 5 dagar i veckan.15

Även matvanor och måltidsordning följer de socioekonomiska mönster som tidigare nämnts. 

 

Rörelse/Fysisk aktivitet 

Utvecklingen från ett jordbrukssamhälle via ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle har 
inneburit att den moderna människans livsstil och levnadsvanor präglas av stillasittande. Sammantaget 
innebär det att aktiviteter som tidigare krävde någon typ av fysisk ansträngning (t.ex. arbete, 
förflyttning) idag kan utföras mer eller mindre passivt, vilket i sin tur medför att risken för t.ex. 
övervikt och fetma ökar. I jämförelse med övriga EU-länder visar det sig dessutom att 

 [… ] befolkningen i Sverige är mindre fysiskt aktiv och mer stillasittande än i de flesta EU-länder16

                                                      
12 Åtgärder mot fetma, s. 12 

13 Fysisk aktivitet och folkhälsa, Statens Folkhälsoinstitut. Rapport 2006:13, s.81. 

14 Fysisk aktivitet… s.73. 

15 Fysisk aktivitet… s.73. 

16 Fysisk aktivitet… s.49. 
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[…] Med fysisk inaktivitet menas en stillasittande livsstil med få eller inga inslag av fysisk aktivitet, 

motion eller aktiv transport varken på arbetet eller på fritiden.17

 Viktigt i detta sammanhang är att nämna att rörelse/fysisk aktivitet skiljer sig från motion och träning 
där  

Motion är en planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla 

en eller flera komponenter av fysisk kondition […] Motionsaktiviteter innebär oftast ett ombyte till 

träningskläder.[…] Träning innebär en målsättning att öka prestationsförmågan […]18 

Enligt Statens Folkhälsoinstituts rapport Fysisk Aktivitet och folkhälsa, finns ett signifikant samband 
mellan fysisk inaktivitet och låg socioekonomisk status liksom mellan fysisk inaktivitet och övervikt 
och fetma. 19 Hälsovinsterna vid fysisk aktivitet/rörelse är betydande och svenska myndigheters 
rekommendation till befolkningen i dess helhet är minst 30 minuters måttlig fysisk aktivitet/rörelse 
(t.ex. cykling, rask promenad) per dag. Hälsovinsterna av fysisk aktivitet/rörelse är förhållandevis 
större för överviktiga än för normalviktiga. För viktkontroll krävs sannolikt 45 – 60 minuter fysisk 
aktivitet per dag för gruppen överviktiga/feta.20  

Som tidigare sagts är övervikt och fetma multifaktoriella problem som därför bör angripas utifrån flera 
olika nivåer. Det projekt som beskrivs i det följande kan ses som en av de många åtgärder mot 
fetma/övervikt som hamnar inom kategorin ”hälsofrämjande åtgärder” (Bilaga III) där ett syfte är  

[… ] empowerment, dvs. att öka den enskildes möjligheter att fatta beslut och ta kontroll över sitt 

eget liv. 21

eller annorlunda uttryckt,  

[…] att skapa en medvetenhet hos individen om sambandet mellan den egna livssituationen och 

yttre, samhälleliga förhållanden. Det är också viktigt att visa att många delar dessa problem, man är 

inte ensam. Ett sådant ökat medvetande ska i sin tur leda till handling22

– en livsstilsförändring. 

Kasam – känsla av sammanhang 
Aron Antonovsky23 har i sin forskning studerat hur det kan komma sig att vissa människor förblir 
friska trots att de utsätts för hårda påfrestningar i livet. Hans studieområde kom att koncentreras kring 
vilka komponenter som gör att vi håller oss friska, det salutogena perspektivet, i motsats till det 
vanligare, patogena perspektivet, att förklara sjukdomars uppkomst. Studierna visade att de människor 
som upplever sig ha en mening i sina liv, som förstår skeenden, lättare kan hantera sin situation, de 

                                                      
17 Fysisk aktivitet… s.15. 

18 Fysisk aktivitet, s.13. 

19 Fysisk aktivitet…  

20 Fysisk aktivitet, s.24. 

21 Åtgärder mot fetma, s. 20. 

22 Ole Petter Askheim & Bengt Starrin, Empowerment, Gleerups (2007), s. 20. 

23 Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium, Natur och Kultur (2005) 
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upplever en känsla av sammanhang - Kasam. Om världen ter sig begriplig, hanterbar och om 
människor känner att de har redskap att påverka sin situation, kännetecknas de av en hög känsla av 
sammanhang. Kasam kan ses mer som ett förhållningssätt till livet och innebär att individen har balans 
mellan de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och mening enligt nedan. 

 

 

 

KASAM 

Begriplighet 
Kognitivt 

Hanterbarhet 
Handling 

Meningsfullhet 
Emotionellt 

Figur 1. Kasam. 

 

Med begriplighet menas att ha insikt i, förståelse för, individens egen historia, hur världen är 
uppbyggd. Att individen kan dra slutsatser av skeenden, att hon inte bara är ett offer för 
okontrollerbara omständigheter. Med hanterbarhet menas att individen, mot bakgrund av 
begripligheten, också kan värdera och omvärdera betydelsen av en situation, att hon har verktyg att 
agera, att hon har (vardags)makt över sin situation. Den viktigaste komponenten är meningsfullheten, 
att individen känner delaktighet/gemenskap, att det är värt att engagera sig, att hon har en känsla av att 
styra över sitt eget liv, att hon ser en mening i, en mening med, livet.  

Modellen går också att överföra till pedagogisk verksamhet där det gäller att utforma lärprocessen på 
ett sådant sätt att deltagarna upplever en hög Kasam, som i sin tur kan leda till ett förändringsarbete. 
De frågor vi som pedagoger/lärare, tillsammans med de studerande, kan arbeta med kan åskådliggöras 
genom nedanstående modell.  

 

Figur 2. Kasam som pedagogisk modell  

Meningsfullhet Vad ger detta mig? 

Är detta viktigt? 

Begriplighet Vilken kunskap behöver fyllas på? 

Vilken förståelse behövs? 

Hanterbarhet Vilka resurser behövs? 

Hur ska arbetet ledas? 

Källa: Anders Hansson, Hälsopromotion i arbetslivet, Studentlitteratur (2004), s.129. 

 6



 

Motiverande Samtal 
I all undervisning och i olika lärandesituationer är samtalet av största betydelse. Samtal sker ständigt 
och kan ske med regelbundenhet och i olika syften. En typ av samtal är sådana som Engqvist24 
definierar som kartläggande samtal där målet för samtalsledaren kan vara ”ren” 
kunskapsöverföring/kunskapsförmedling. Samtal kring de studerandes studiesituation och förslag till 
förändring kring denna kan ses som sådana kartläggande samtal. En annan typ av samtal kallas 
motiverande samtal där  

Målet kan vara att ställa sådana utredande (öppna) frågor som visar vad personen är  

intresserad av. 25

men där också samtalet i sig kan leda till att personen kan se mönster och samband.  

Oavsett vilken typ av samtal som genomförs, är det viktigt att samtalsledare och samtalspartner är 
överens om vad samtalet ska handla om, eller vilken som är den gemensamma agendan.26 Crafoord 27 
talar om samtalet som en flygresa där man är ”noga förberedd inför starten”, Enquist28 menar att man 
måste ”definiera relationen” och Andersen diskuterar motiven/idéerna bakom varför ett möte kommer 
till stånd.29

På Livsstilskursen, har vi genomfört motiverande samtal, som vi sett som samtal med de studerande 
om deras livsstil och vad en förändring av den kan innebära på kort eller lång sikt. En 
livsstilsförändring innehåller positiva och negativa komponenter (ambivalens) och det motiverande 
samtalet syftar till att hjälpa de studerande att utforska för- och nackdelar med nuvarande beteenden 
och hjälp att se hinder och möjligheter till förändring, vilket också är att jämföra med empowerment. 
Vi har i vår definition valt att grunda oss på Miller och Rollnick där det motiverande samtalet  

[…] fokuserar på personens intresse och bekymmer i nuet i avsikt att framkalla personens 

inneboende motivation för förändring.30

Denna definition innefattar även den typ av samtal Engquist talar om som stödjande.31

Motiverande samtal är en metod att genom öppna frågor och ett reflektivt förhållningssätt framkalla 
”förändringsprat”32 hos individen vilket i sin tur startar en förändringsprocess, som för de studerande, 
skulle kunna bidra till möjligheter  

[… ] att medvetet kunna styra (sina liv) […] att se vad som styr det, vilka regler som bestämmer 

det, i vilka mönster (de) ingår och vilka mönster (deras) handlingar bildar. 33 

                                                      
24 Anders Engquist, Om konsten att samtala, Prisma (2006), s. 151. 

25 Engquist, s. 151. 

26 William R. Miller & Stephen Rollnick, Motiverande Samtal, Kriminalvårdens förlag (2003), s. 88. 

27 Clarence Crafoord, Människan är en berättelse, Natur och Kultur (2005), s. 99. 

28 Engquist, s. 149. 

29 Tom Andersen, Reflekterande processer, samtal och samtal om samtalen, Mareld (2005), s. 50. 

30 Miller & Rollnick, s.43.  

31 Engquist, s. 152. 

32 Miller & Rollnick, s.23. 
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Svedberg menar att en sådan god dialog som  

[…] leder till gemensam förståelse och (som) skapar en delad mening […] kan jämföras med 

salutogent ledarskap som bygger på principerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 34  

Mot bakgrund av detta resonemang skulle motiverande samtal kunna betyda att den studerande själv, i 
dialog med samtalsledaren, skaffar sig insikter om sina mönster, vilket ökar motivationen till (nya) 
handlingar och ett ökat Kasam.  

 

Folkhälsomål 
Eftersom fetma och övervikt är komplexa problem måste åtgärderna mot dem riktas både mot 
riskgrupperna i form av preventiva och behandlande åtgärder men också mot befolkningen som helhet 
genom hälsofrämjande, promotiva, åtgärder, något som det internationella samfundet är väl medvetet 
om. WHO antog i maj 2004 en strategi för det globala folkhälsoarbetet35 och EU-kommissionen 
lanserade i mars 200536 en europeisk plattform där båda handlar om folkhälsoarbetets inriktning mot 
kost, fysisk aktivitet och hälsa. Även de av riksdagen år 2003 antagna folkhälsomålen37 fokuserar på 
befolkningen som helhet med hälsofrämjande åtgärder som omfattar flera politikområden. För åtgärder 
riktade mot gruppen feta/överviktiga, är naturligtvis alla målområdena viktiga men kanske i synnerhet; 

Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället  

Känslan av delaktighet och inflytande i samhället är av avgörande betydelse för hälsan:  

Att öka människors delaktighet i samhällslivet är därför ett av de viktigaste nationella 

folkhälsomålen. […] sannolikt leder minskat inflytande också till minskade möjligheter att ”välja” 

någorlunda hälsosamma levnadsvanor […] I folkhälsopropositionen betonas att arbetet med att 

stärka demokratin och försvaret av de mänskliga rättigheterna också stärker den känsla av 

samhörighet i hela samhället och den tillit mellan människor som främjar en bra hälsa. 38

 

Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel. 

 Maten har en avgörande betydelse för hälsan. […]I allt fler länder, däribland Sverige, håller övervikt 

på att utvecklas till det dominerande problemet. […] Övervikten följer ett tydligt socialt mönster där 

människor i socialt utsatta positioner drabbas hårdast.[…] En viktig orsak till övervikt är felaktigt 

sammansatt kost med ett alltför stort energiinnehåll. Konsumtionen av socker och fett, särskilt 

                                                                                                                                                                      
33 Engquist, s. 55. 

34 Lars Svedberg, Gruppsykologi, Studentlitteratur (2007), s. 370. 

35 Globalt samarbete om matvanor och fysisk aktivitet. www.regeringen.se/sb/d/7857/a/68776  

    2009-02-08 

36 Matvanor och fysisk aktivitet. www.regeringen.se/sb/d/7857 2009-02-08 

37 Den nya folkhälsopolitiken. Nationella mål för folkhälsan. Statens Folkhälsoinstitut 2003:57. 

38 Den nya folkhälsopolitiken, s. 7. 
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mättat fett, är för hög medan däremot intaget av frukt och grönsaker borde öka.[…] Det är (också) 

viktigt att medborgarnas kunskaper om sambanden mellan kost och hälsa ökar.39

 

Målområde 9: Ökad fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling.  

Det finns ett samspel mellan fysisk aktivitet och övervikt. Även om fysisk aktivitet inte är något 

bantningsmedel underlättar det långsiktig viktnedgång och har en positiv sjukdomsförebyggande 

effekt även vid övervikt. 

Det finns betydande sociala skillnader både när det gäller möjligheterna till och utövandet av fysisk 

aktivitet. […] Möjligheterna till friluftsliv och vardagsmotion är betydligt lägre för invandrare och 

människor utanför arbetslivet och för funktionshindrade. 

I regeringens proposition pekar man på vikten av en bra idrottspolitik som stärker alla människors 

möjligheter att utöva idrott och motion.[…] Friluftsliv bör stimuleras både genom stöd till folkrörelser 

och bättre samhällsplanering […]40

 

                                                      
39 Den nya folkhälsopolitiken, s. 15. 

40 Den nya folkhälsopolitiken, s. 14. 
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Metod 

Praxisnära forskning 
Att använda den egna verksamheten som utgångspunkt ansluter till Ingrid Carlgrens resonemang kring 
praxisnära forskning som  

[…] forskning som utvecklas i anslutning till de professionella verksamheterna […] 41

där forskning kan ses som ett kunskapsinhämtande baserat på en teori, ett antagande om samband. Den 
vetenskapliga traditionen har av hävd delat in forskning i två delar, grund- och tillämpad forskning. 
Grundforskning skulle då kunna ses som forskning i sig, ett kunskapsinhämtande som inte behöver ha 
en direkt samhällsanknytning och där resultaten betraktas som objektiva fakta, baserade på 
naturvetenskapliga, empiriska, metoder. Den tillämpade forskningen skulle däremot kunna betraktas 
som medel för att uppnå uppställda (samhälls-)mål eller som grund för beslutsfattande, och kan därför 
per definition inte vara värderingsfri. Inom tillämpad forskning återfinns s.k. aktionsforskning som 
omfattar en mängd (samhällsvetenskapiga) fält där  

[…] det (handlar) om forskning som direkt eller indirekt vill medverka till att förändra människors 

levnadsvillkor genom att engagera dem som deltagare i förändringsarbetet..  42

Aktionsforskning skulle med denna definition vara ett medel där  

[…] forskaren mer eller mindre direkt kan medverka till önskvärda förändringar i samhället.43  

 Enligt Mattsson är aktionsforskning bara en av flera forskningsinriktningar som syftar till förändring 
men gemensamt för dem är att forskaren arbetar nära de människor/miljöer som studeras. Forskningen  

[…] syftar till ny kunskap och förändrad praktik bland de närmast berörda och, i ett större 

perspektiv, förbättrade samhälleliga förhållanden och relationer.44  

– så kallad praxisorienterad forskning.   

 Men vad innebär då ny kunskap och förändrad praktik? Paolo Freire talade om de förtrycktas 
pedagogik eller frigörande pedagogik, där praxis kom att vara liktydigt med handling och reflektion, i 
opposition mot den rådande maktstrukturen. Freires syn på nyttan av forskningen var revolutionär och 
syftade till radikala samhällsförändringar i samförstånd med samhällets lägre klasser. Även i Sverige 
finns inom aktionsforskningen representanter för en mer eller mindre radikal syn på forskningen som 
samhällsomvandlare och forskaren som aktivt deltagande i denna process (Swedner, Starrin).45 
Forskning följer också på det rådande samhällsklimatet – diskursen – och de medel som anslås till 

                                                      
41 Forskning av denna världen II – om teorins roll i praxisnära forskning, Vetenskapsrådet (2005), s. 7. 

42 Matts Mattsson, Att forska i praktiken, Kunskapsföretaget i Uppsala AB (2004), s. 16.  

43 Mattsson, s. 21. 

44 Mattsson, s. 25. 

45 Mattsson, s. 32. 
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forskning följer denna diskurs. Idag kan vi till exempel se ett ökat intresse för forskning kring fetma, 
friskfaktorer, genus etc. medan forskningsområden som föll inom den tidigare diskursens ram får stå 
tillbaka. 

 

Måste praxisorienterad forskning innebära att forskaren deltar i förändringsarbetet? Freire menade att 
forskaren skulle delta på samma villkor som de förtryckta i samhällsomvandlingen men att vara aktiv 
kan också innebära vad Starrin kallar deltagarorienterad hållning, alltså en hållning där forskaren 
bistår med stöd. Forskarens roll blir här att vara aktiv i/kontrollera själva kunskapsprocessen – 
participatory action research.46  En annan form av deltagarorienterad forskning är, menar Starrin, 
sådan forskning som initierats och drivs av deltagarna själva och inte nödvändigtvis med stöd från en 
(universitets) forskare s.k. självförvaltande forskning. Sådan forskning  

[…] karaktäriseras av att människor i en bestämd social verklighet själva bestämmer sig för att 

utforska en företeelse eller ett förhållande. Det kan (min kursivering) ske genom att de får hjälp av 

en yrkesverksam forskare.47  

I denna typ av forskning är delaktighet och kontroll centrala begrepp i den demokratiska process som 
präglas av egenmakt – empowerment. 

Mattsson beskriver aktionsforskning som ett område som inte kommit att beröra skolvärlden i någon 
högre grad, trots att det kanske är just där som förutsättningarna för förändringar (av samhället) i det 
långa loppet, är som störst. En orsak till detta kan vara att lärarna inte betraktats som forskare – de 
saknar formell kompetens - och att närmandet mellan formella (aktions-)forskare och lärare lyst med 
sin frånvaro. Lärarnas roll har istället varit att  

[…] omsätta forskares resultat till pedagogisk verklighet.48  

Vad menas med Projekt?  
I litteratur kring projekt och projektorganisation råder en stor samstämmighet kring vad som är att 
betrakta som detta nämligen, att projekt är  

[…] tidsbegränsade engångsinsatser med syfte att nå ett visst mål.49

För att kunna uppnå detta mål är valet av människor som arbetar med projektet väsentligt och att 
projektgruppen, kärnan i projektet, leds av 

 […] människor med rätt kompetens och intresse.50

Projekt betraktas oftast som helt avskilda från övrig verksamhet och mycket hårt strukturerade till sin 
form. I detta synsätt ligger att det moderna projektarbetet är målfokuserat och utvecklas i ett vakuum 
skilt från tidigare verksamhet, idéer ”poppar upp” som sprungna ur ingenting. Enligt detta synsätt kan 

                                                      
46 Mattsson, s. 30. 

47 Mattsson, s. 31. 

48 Mattsson, s. 56. 

49 Sven Eklund, Arbeta i projekt – en introduktion, Studentlitteratur (2002), s. 14. 

50 Monica Lööw, Att leda och arbeta i projekt, Liber (2003), s. 15. 
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formen för det projekt som beskrivs i denna rapport ses som en blandning av vad Eklund kallar 
utvecklingsprojekt och genomförande projekt. Den första formen kan då betraktas som mer visionär 
och  

[…] i (ständig) kamp med den ordinarie verksamheten om resurser.51

medan genomförande projekt handlar om att ”införa något nytt i verksamheten.”52

Mot detta vänder sig Blomberg som menar att all verksamhet är en produkt av tidigare skeenden som 
dessutom alltid får återverkningar i framtiden och han sammanfattar denna syn på projekt som att  

Projekt hänger samman med varandra och med andra projekt och annan verksamhet, genom idéer 

och mer konkret genom människor och organisationer.53  

 

                                                      
51 Eklund, s. 14. 

52 Eklund, s. 15. 

53 Jesper Blomberg, Projektorganisationen – kritiska analyser av projektprat och praktik, Liber Ekonomi 

(2003), s. 35. 
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Projektresultat  

I det följande redovisar jag resultatet av projektet som en process i tre faser, nämligen, Fas I, inledande 
arbete, våren 2005, Fas II, testkursen, augusti 2005 – juni 2006, och slutligen, Fas III, Fas III, januari 
2007 – juni 2008. 

Genomförande av Fas I  
 
Inledande arbete, våren 2005 
När skolledningen (Georg Johansson, rektor och Jan F. Karlsson, utvecklingsledare) beslutat att 
undersöka möjligheterna att starta en kurs med inriktning mot överviktiga, utsågs en projektgrupp som 
skulle avgränsa målgruppen och utarbeta ett kursinnehåll. Skolans hushållslärare, Anette Berntsson, 
sågs som den självklara projektledaren och projektgruppen kom att bestå dels av två lärare Karin 
Stjernberg och undertecknad, Ebba Sellström, dels av administrativ personal i olika funktioner (Lena 
Juhlin, husmor/internatföreståndare, Ann-Louise Ahlgren, studierektor och Maj Pettersson, 
ekonomiansvarig). Hela projektorganisationen samlades ett par gånger under våren 2005 för att 
diskutera dels de ekonomiska förutsättningarna, dels marknadsföring av kursen. De tre lärare som 
ingick fick i särskilt uppdrag att utforma kursinnehåll, kursplan och marknadsföring. 
Projektorganisationen fick följande utseende: 

Figur 3. Projektorganisation 2005. 

 

Uppdragsgivare 
 

 Georg Johansson. Rektor, och 

 Jan F. Karlsson. Utvecklingsledare. 

 Väddö Folkhögskola 
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Kursen tar form 

Efter långa diskussioner hade projektledaren och projektgruppens lärare nått fram till en målgrupp, 
unga överviktiga, över 18 år med fullgjord grundskola, och en kursplan, som innebar ett års 
heltidsstudier på Väddö Folkhögskola (30 lektioner/vecka) och ett kursnamn; Livsstilskurs för unga 
med övervikt. Antagning till kursen skulle ske efter intervjuer med de sökande. Vi valde att lägga 
kursen ett år på heltid eftersom vi vet att livsstilsförändring tar tid. För att bibehålla motivationen till 
dess att livsstilsförändringen är befäst ville vi också följa upp helårskursen med ett års studier på 
distans med tre fysiska träffar per termin. Beskrivningen av distanskursen ingår inte i denna rapport 
utan kommer att utvärderas och rapporteras under våren 2009. 

Målet med inriktningen mot övervikt, var att deltagaren skulle öka sin kropps-/självkännedom, våga 
utmana gamla mönster och att prova nya vanor genom aktiva val och öka sin motivation till en 
bestående livsstilsförändring. 

Projektledaren och projektgruppens två lärare utvecklade en kursplan med avstamp i Antonovskys 
teorier kring Kasam – känsla av sammanhang som innebär  

   […] att det finns en balans mellan begriplighet, hanterbarhet och mening.54

Gruppen avsåg att arbeta fram ett kursinnehåll som med olika arbetsformer skulle kunna ge eleverna 
goda möjligheter att stärka sin handlingskompetens och därigenom stärka sin egen hälsa, sin Kasam. 
Hälsa skulle då kunna ses som en resurs, eller som Saugstad säger,  

Når sundhed opfattes som lig med en ressource, gores sundhed derimod til et middel til et godt liv. 

Sundhed bliver en kapacitet og en evne til at mestre sit liv […] en kapacitet til att magte/have magt 

over sin livssituation.55  

 Den teoretiska undervisningen skulle så långt möjligt ske tematiskt (Bilaga IV) för att kunna ge en 
(tvärvetenskaplig) helhetssyn inom olika områden, och vara upplevelsebaserad för att nå djupare 
förståelse. Vi ville ge de studerande möjlighet att inom ramen för de olika temana läsa in gymnasiets 
behörighetsgivande så kallade kärnämnen ( SvAB, ShA, MaA, NkA, ReA, EngA), antingen för att 
komplettera sin (gymnasie-)utbildning och/eller att få ökad kunskap/behörighet att kunna gå vidare till 
andra utbildningar. Vi ville så långt möjligt integrera kärnämnena i våra valda teman vilket betydde att 
olika delmoment i kärnämnena skulle ingå i olika teman på ett sådant sätt att hela kärnämneskursen 
skulle vara klar när Livsstilskursen var avslutad. Vi kunde på så sätt undvika att låsa kärnämnen till 
fasta schemapositioner förutom när det gällde matematik, svenska och engelska där ämnenas karaktär 
krävde regelbunden schemaposition.(Bilaga IV) 

Hur skulle då temana se ut för att både innehålla kärnämnesmoment och vara inriktade mot övervikt? 
Vi kom fram till att temana skulle omfatta dels en kognitiv aspekt, en handlings aspekt och en 
emotionell aspekt. Hur dessa aspekter skulle beaktas skulle komma att skilja sig åt beroende på temat 
men, alla teman skulle innefatta ämnesstudier/studiebesök (begriplighet), samarbetsuppgifter 
(hanterbarhet) och individuella ställningstaganden/värderingar (meningsfullhet). De teman vi valde 

                                                      
54 Lars-Göran Rydqvist & Jan Winroth, Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion, SISU-idrottsböcker 

(2003), s. 15. 

55 Tone Saugstad & Ruth Mach-Zagal, Sundhedspaedagogik for praktikere, Munksgaard (2006), s.38. 
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skulle handla om motivation, stress/stresshantering, mat, livsåskådning och självkännedom. (Bilaga 
IV). 

I diskussionerna kring kursinnehåll ville vi att utbildningen skulle leda till ökad självkänsla/ökad 
handlingskompetens, till en förändrad inställning till livet, 

[…] en lyst till at handle og en tro på, at den nytter! Lysten til at handle bunder i en tillid til egen 

handleformåen og en kendskab til egne handlemuligheder.56   

När vi diskuterade möjligheterna till en förändrad inställning till livet, livsstilsförändring, såg vi det 
som angeläget att kursen skulle kunna ge förutsättningar för vidare studier, förändrade mat- och/eller 
motionsvanor, stärkt självkänsla och eventuell viktreducering, att de studerande skulle få med sig ett 
antal redskap som skulle kunna hjälpa henne/honom i hennes/hans olika livsval.  

En viktig utgångspunkt för diskussionerna kring kursens innehåll var att betona folkhögskolemiljön 
och internatlivet som unika komponenter i kursen. Internatlivet skulle möjliggöra för de studerande att 
prova nya sätt att vara, nya beteenden, nya vanor. Internatlivet skulle dessutom innebära att eleverna 
måste följa den givna måltidsordningen vilket var en pedagogisk vinst. Dessutom skulle det göra det 
möjligt för eleverna att möta andra, som de annars kanske aldrig skulle möta och därigenom testa sina 
värderingar och sociala förmågor och i och med detta utveckla sin sociala kompetens i en trygg miljö 
s.k. empowerment. 

Vi förde också en omfattande diskussion om hur kursen skulle vara just en kurs och inte en 
behandling, hur vi skulle kunna rikta kursen  

[…] mot kunskapsteoretiska perspektiv på yrkeskunnandet och […] hålla siktet inställt mot det.57  

Att kursen riktade sig mot frivilligt deltagande och egen motivation att förändra såg vi som en viktig 
komponent i distinktionen utbildning, inte vård. En annan var att vi är lärare, inte terapeuter och vi 
avsåg att inte göra några medicinska kontroller och att eleven själv skulle bestämma takt och mål för 
livsstilsförändringen. 

Livsstilskursen vilar på tre ”ben” – Personlig utveckling, Mat, Rörelse. 

Kursen skulle vila på tre ”ben” som skulle genomsyra innehållet i hela kursen, nämligen: 

Personlig utveckling. I den lilla gruppen, klassen, skulle de studerande möta andra med samma 
problem, övervikten. Trots att övervikten kunde vara det förenande problemet, skulle också 
möjligheten ges att upptäcka att andra är något ”mer” än sin övervikt och därmed skulle 
förutsättningen finnas att upptäcka att jag själv är unik. Den gemensamma utgångspunkten skulle vara 
en trygghet att tillsammans med andra våga utmana invanda livsstilsmönster. I arbetet med den 
personliga utvecklingen skulle vi arbeta med drama, hälsovägledningsmetoden Du Bestämmer! och 
Personligt Livsmönster, som pedagogiska redskap. (Bilaga V) 

Mat. De studerande skulle ges möjligheter att öka sin kunskap i näringslära och livsmedelskunskap, 
prova nya rätter och nya smaker i praktisk matlagning och de skulle använda kostdataprogram för att 
bli medvetna om sitt ätbeteende för att kunna förändra det. I arbetet kring maten höll vi med om 
SOU:s farhågor kring att det är  

                                                      
56 Saugstad, s. 39. 

57 Forskning av… s.35. 
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[...] en svår balansakt att i folkhälsoarbetet nå ut med budskapet om övervikt och fettsnål diet utan 

att samtidigt spä på samhällets smalhetsideal och bantningsbeteende.58

 Rörelse. Kursen skulle på olika sätt arbeta för att de studerande skulle kunna hitta rörelseglädje och 
finna en form av vardagsmotion som tilltalade just dem. De studerande skulle få prova olika 
träningsformer som (vatten)gympa, styrketräning och olika friluftsaktiviteter. Lika viktigt som att 
prova olika träningsformer var det att de studerande skulle få möjlighet att öva kroppskännedom och 
att de skulle få komma i kontakt med olika tekniker för avslappning/stresshantering. De studerande 
skulle med jämna mellanrum få göra konditionstest (cykeltest). 

Vi trodde att dessa tre ”ben” vart och ett för sig och alla tre tillsammans skulle bidra till ett ökat 
Kasam och därigenom till en bestående livsstilsförändring. Med detta menade vi att vi i varje ”ben” 
och i varje tema, arbetade utifrån begreppen begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. När kursen 
var avslutad skulle dessa tre ”ben”, temastudier och (kärn)ämnesstudier att tillsammans ha ökat de 
studerandes Kasam. Marton talar om att  

[…] verkligt lärande handlar om att förändra sätten att erfara, uppfatta och förstå fenomen59

 vilket i sin tur leder till personlig utveckling/Kasam. Att förstå de egna reaktionerna i en stressituation 
eller i ett socialt sammanhang och att tillägna sig olika tekniker för att lösa dessa, skulle kunna 
innebära en ökad känsla av delaktighet. 

Marknadsföring 

Parallellt med arbetet kring kursinnehåll och kursplan, arbetade projektledaren och projektgruppen 
med marknadsföring av Livsstilskurs för unga med övervikt. Gruppen utformade ett informationsblad, 
tog kontakt med och annonserade i olika tidningar.  Vi annonserade kursen i Folkhögskolekatalogen 
och på skolans hemsida. Vi affischerade ”på stan” i Norrtälje och Stockholm och deltog med bokbord 
på Rodengymnasiets utbildningsmässa i Norrtälje. Vi deltog också med presentationsmaterial på 
utbildningsmässan för vuxenutbildning på Kulturhuset i Stockholm. Vi tog också kontakt via brev och 
mejl med olika yrkesgrupper som vi trodde kom i kontakt med unga överviktiga och gjorde ett besök 
på överviktsenheten barn, Huddinge Karolinska Sjukhuset, där vi fick tillfälle att presentera 
kursen..(Bilaga VI) Vi gick också med som medlemmar i ONIS (Obesitas Nätverk i Stockholm), där 
vi fick tillfälle att presentera kursen för personal vid olika överviktsenheter i Stockholm. 

 

                                                      
58 Hälsa på lika villkor, s. 500-501. 

59 Ulf Olsson, ”Om pedagogikens bidrag till folkhälsoarbetet”, Socialmedicinsk tidskrift nr. 2 (2000)  
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Genomförande av Fas II – testkursen 

Läsåret 2005/2006( augusti 2005 – juni 2006) 

Inför starten av testkursen i augusti 2005, gjordes vissa förändringar i projektorganisationen. Två av 
lärarna Anette Berntsson och jag själv, Ebba Sellström, utsågs till projektledare och tillika 
kursföreståndare, medan skolans lärare utgjorde projektgrupp. De lärarresurser som ”köptes in” för 
vissa ämnen (svenska/engelska och religion) kom att stå vid sidan av projektorganisationen. 

Figur 4. Projektorganisation augusti 2005 – juni 2008. 

 

 

Georg Johansson. Rektor 

Väddö Folkhögskola 

Anette Berntsson. 

 Biologi- och 

Hushållslärare, 

Hälsopedagog. 

 

Projektledare

Projektgrupp 

Ebba Sellström. 

Samhällskunskaps- och 

Psykologilärare. 

Nadja Engström. 

(Från Vt. 2006) 

Idrottslärare. 

Mona Österberg. 

Hälsopedagog, 

Symbolpedagog, 

Sjukgymnast. 

Karin Stjernberg. 

Idrottslärare, 

Matematiklärare 

Sjukgymnast. 

Peter Lindberg. 

Dramapedagog, 

Hälsopedagog, 

Äventyrspedagog. 

Uppdragsgivare 

 

 

Förändringen innebar att skolans administrativa personal liksom husmor/internatföreståndare inte 
längre ingick i projektgruppen utan den kom istället att utgöras av undervisande lärare. 
Projektledningen, som tidigare bestått av en person, Anette Berntsson, utökades med ytterligare en 
lärare, nämligen undertecknad, Ebba Sellström. Projektledarna svarade endast inför skolans rektor, 
Georg Johansson, som uppdragsgivare. 

 

Kursdeltagare. 

I juni 2005 intervjuade vi 10 kvinnor och en man som sökande till Livsstilskursen. Åtta personer, i 
åldrarna 18 – 35 år och med ett BMI mellan 30 – 40, antogs och tackade ja. Mannen påbörjade kursen 
men valde att avsluta efter en månad. 
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Vad genomfördes?  

Vi genomförde de teman vi planerat, alltså; Jaget i omvärlden, Mat och miljö, Stress/stresshantering, 
Motivation och Livsåskådning samt de teoretiska ämnena Drama och Mat. Alla deltagare valde att läsa 
in något av gymnasiets behörighetsgivande så kallade kärnämnen; svenska, engelska, 
samhällskunskap, naturkunskap och/eller religion. Vi genomförde ett flertal studiebesök och pröva-på 
aktiviteter. Alla studerande gjorde ett Personligt Livsmönster (Bilaga V) under ledning av Helena Iller, 
Överviktsenheten Karolinska Sjukhuset, med uppföljning efter avslutad kurs. Dessutom arbetade alla 
studerande med hälsovägledningsmetoden Du Bestämmer! (Bilaga V). Sammantaget skedde arbetet på 
olika sätt, både praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp. Redovisningar skedde genom 
utställningar på skolan, föredrag, skriftliga arbeten och ett avslutande tidningsarbete. Tillsammans 
med skolans övriga studerande åkte vi till Kungliga Operan i Stockholm och såg Carmen. Vi gjorde en 
skidresa till Kungsberget och deltog i Vårruset (ett motionslopp) båda tillsammans med de 
hälsopedagogstuderande. Vi avslutade med en studieresa till Åland med övernattning på hotell och 
olika studiebesök. 

Testkursen avslutades i juni 2006 och efter nio månader hade de sju deltagarna en genomsnittlig 
viktreducering på 10 procent. Fyra deltagare hade innan kursen varit arbetslösa eller sjukskrivna och 
tre av dem gick, efter avslutad kurs, tillsammans med ytterligare en deltagare, vidare till andra studier. 
Dessa fyra förändrade också sin boendesituation genom att flytta. En deltagare återgick till sitt tidigare 
arbete och två deltagare hamnade åter i arbetslöshet. Kursen fick stor uppmärksamhet i media med 
bland annat en artikel i Aftonbladets hälsobilaga, artiklar i Norrtelje Tidning och Uppsala Nya 
Tidning. Dessutom blev vi efter avslutad kurs, kontaktade av Sveriges Radios Morgonpasset där 
projektledarna och en studerande deltog i ett direktsänt radioprogram i september 2006. 
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De studerandes tankar kring kursens betydelse. 

Börjar inse att jag måste ta tag i vad jag tycker om mig själv, göra vad jag kan för att förbättra 

självkänslan, tro på att jag kan någonting och inte ge upp, kämpa, se målet och fokusera på det. 

Börjar säga ifrån. 

Jag har lärt mig massor, alltifrån tallriksmodellen till att ta itu med smärta istället för att bedöva mig 

med socker. 

Det bästa? Jag har hittat mig själv, äntligen! 

Jag vågar mera nu. Jag vågar planera för framtiden. 

Jag var helt inåtvänd och ville inte synas överhuvudtaget. 

Jag tyckte att världen var svart, men nu mår jag mycket bättre. Nu ska jag ta för mig av livet.  

Jag har fått bättre självförtroende, bättre matvanor (mindre skräpmat), börjat motionera! 

 

En studerande sammanfattar året i ett öppet brev. 

Den jag var när jag började på Väddö Folkhögskola 2005, kommer jag aldrig mer att bli… Allt det 

som ni lärt mig kommer jag att bära med mig, arbeta med och fortsätta utveckla… ni har gett mig 

de verktyg som jag behöver för att växa och nu är det dags att visa att jag kan bemästra verktygen 

och fortsätta arbetet som ni hjälpt mig att starta. Ni gav mig modet att våga prova nya saker, tänka 

i andra banor och våga utmana mig själv.  

Ni gav mig drömmarna tillbaka, modet att testa och självförtroendet att våga begå misstag… Jag 

kan bara prata för mig själv men jag tror att alla i klassen har märkt av den förvandling vi 

genomgått. Vi är inte längre desamma nu som vi var då kursen startade. Vi har alla blivit säkrare i 

våra mål, vår framtid, på oss själva och våra inre. 

Den framtid som jag förr bara trodde var för alla andra men inte mig… den tillhör även mig nu! 
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Erfarenheter och förändringar inför Fas III, 
Livsstilskursen 
Efter avslutad testkurs gjorde vi en SWOT-analys som fick följande utseende: 

Figur 5. Swotanalys. 

STYRKOR 

 

SVAGHETER 

Livsstilförändring ”Ligger i tiden”. 

Namnet Livsstilskurs kan ge positiva associationer till 
hälsa. 

Skolans erfarenhet av folkhälsoarbete och ämnesteori. 

Internatet är en trygg miljö för att prova 
livsstilsförändring. 

 

Negativa associationer till ord som 
övervikt. 

Vad leder kursen till? Oklart. 

 Styrelsens intentioner? Oklart. 

Marknadsföring; hur nå ut till målgruppen? 

 

MÖJLIGHETER 

 

HOTBILD 

Utarbeta ett eget kurskoncept. 

Utarbeta eget kursmaterial. 

 

 

Inga sökanden. 

Inget stöd från ledningen/styrelsen. 

Dyr kurs = nedläggning. 

 

 

 

Utifrån denna analys och de erfarenheter vi dragit av testkursen, omarbetades kursplanen och 
kursinnehållet under hösten 2006. Genom skolans rektor tog vi kontakt med Stiftelsen Väddö 
Södertörn Folkhögskolors styrelse, som garanterade att Fas III, Livsstilskursen skulle få starta 
vårterminen 2007.  Vårt största hot kom därför att bli en eventuell brist på sökande. För få sökande 
skulle innebära dels ett pedagogiskt hot då vi såg det som nödvändigt att ha en grupp om minst åtta 
och, av gruppsykologiska skäl, högst tolv deltagare. Av ekonomiska skäl kunde vi inte heller ha för 
små grupper. Ytterligare ett ekonomiskt hot kunde vara att de potentiella elevernas behov av 
kompletterande ämnen skulle vara så stort, att vi måste anställa ytterligare personal med särskild 
kompetens. En annan svaghet vi diskuterade var hur vi skulle nå ut till vår målgrupp och var vi skulle 
nå den.  

Inför starten av Livsstilskursen i januari 2007, kom vi fram till, att vi i vårt genomförande, måste vara 
mer tvingande i vårt förhållningssätt till deltagarna. Vid de genomförda studiebesöken, hade vi till 
exempel låtit eleverna själva välja lunchrestauranter, vilket oftast inneburit att de valt som de alltid 
gjort. Vi bestämde att måltider i samband med studiebesök skulle betraktas som lärtillfällen, vara 
obligatoriska och väljas av oss lärare. Vi hade också låtit eleverna själva bestämma om de ville delta i 
de lunchpromenader som skolans alla elever fick möjlighet till. Även där drog vi slutsatsen att de 
skulle ingå som ett obligatoriskt inslag. 

Kursen skulle vid sidan av ett kursintyg också ge ett Folkhögskoleintyg, vilket i sin tur är 
behörighetsgivande vid ansökan till högre studier. 
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Inför projektet utarbetade vi en egen modell för ett stödschema Mitt Livsstilsschema som skulle kunna 
användas under loven.(Bilaga VII) 

Det Personliga Livsmönstret måste tyvärr utgå då Helena Iller, från överviktsenheten Huddinge 
Karolinska Universitetssjukhuset, inte hade möjlighet att genomföra det och vi bestämde att istället 
genomföra motiverande samtal en gång i månaden och lägga till regelbundet målgruppsarbete enligt 
SMART-modellen.60 Därigenom kunde även Du bestämmer! metoden utgå. När det gällde på schemat 
återkommande ämnen, ville vi införa tre nya ämnen, Balans i Kropp och själ, Kommunikation och 
Engelsk konversation. ( Bilaga VIII)  

Balans i kropp och själ  

Balans i kropp och själ skulle innehålla både kroppskännedom, stresshantering, symbolpedagogiska 
övningar och rörelse med pröva-på aktiviteter.  

Kommunikation 

Genom att införa Kommunikation istället för Drama skulle ämnet kunna bli bredare och innefatta både 
mer traditionella dramaövningar men också samtalsteknik och grupputveckling.  

Engelsk konversation 

Till sist ville vi införa Engelsk konversation för alla eftersom vi såg det som nödvändigt att unga 
människor i en allt mer globaliserad värld, kan göra sig förstådda på engelska (som ett lingua franca) 
både för att kunna göra sig gällande på arbetsmarknaden men också för att mer aktivt kunna delta i 
samhällslivet i övrigt. Vi ville studera engelska på ett nytt sätt genom att läsa texter, se på film, 
debattera aktuella frågor och spela teater.  

Kärnämnen 

När det gällde gymnasiets behörighetsgivande ämnen, de så kallade kärnämnena, beslutade vi att 
erbjuda möjligheten att läsa in Svenska A och/eller B, Engelska A och Matematik A, B och/eller C. 
Religion A och Naturkunskap A skulle fortsättningsvis ingå i temana. Detta innebar att 
Samhällskunskap A inte skulle ingå som hel gymnasiekurs i temana men att möjlighet till individuell 
inläsning skulle kunna erbjudas. 

 

Förutom revidering av kursinnehållet ville vi inför Fas III skapa fler tillfällen att samarbeta med 
skolans övriga kurser. 

Handledning 

För Projektledarna såg vi det som en nödvändighet att få tillgång till professionell handledning och 
kontakt togs med Barbro Johansson, leg psykoterapeut, vid Stockholms Kognitiva Institut. 

Marknadsföring 

Inför genomförandet av Fas III, utarbetade vi en folder (Bilaga IX) med kursbeskrivning som bland 
annat skickades till alla Ungdomsmottagningar och Vårdcentraler inom Stockholms Läns Landstings 

                                                      
60 www.moveforward.se/malsattning. 2007-11-28 
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Norra distrikt, till SYO-konsulenter på gymnasieskolor i Stockholmsområdet och till Socialkontoren 
inom Stockholms Län. Vi gjorde ett nytt besök på Överviktsenheten Barn, Huddinge Karolinska 
Universitetssjukhuset och deltog med ett utställningsbord på Fryshusets mässa Forum för Eldsjälar. 
Vi annonserade i SYO-konsulenternas facktidning, Vägledaren, i Friskispressen och i Roslagen runt 
liksom i Norrtelje Tidning och Dagens Nyheter. 
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Genomförande av fas III Livsstilskurs för unga 
med övervikt 

Januari 2007 – juni 2008. (Grupp I: januari 2007 – december 2007, 
Grupp II: augusti 2007 – juni 2008) 

Fas III av projektet Livsstilskursen följde samma grundstruktur som testkursen utifrån dess 
huvudfokus personlig utveckling – mat – rörelse och med samma målgrupp, unga, över 18 år med 
övervikt. 

Kursdeltagare 

Kursen inleddes med att vi i januari 2007 tog in en grupp (grupp I) om 12 stycken studerande som 
skulle gå ett år med heltidsstudier på Väddö Folkhögskola. De studerande var alla kvinnor i åldrarna 
19 – 44 år, med ett BMI mellan 30 - 40 . När vårterminen avslutades var fem av dessa kvar till den 
avslutande terminen. På höstterminen 2007 tog vi in ytterligare 11 stycken studerande (med samma 
ålders-, köns- och BMI-fördelning) som även de skulle läsa ett läsår på skolan (grupp II). Även denna 
grupp reducerades inför termin två till fyra stycken studerande. 

Innehållet för de båda grupperna har varit detsamma med en förskjutning i tid vilken inneburit att 
grupp I läst temana Motivation, Självkänsla.nu och Kroppen under vårterminen 2007, båda grupperna 
har tillsammans under höstterminen 2007 läst temana Mat och Miljö, och Livsåskådning, och grupp II 
har under vårterminen 2008 läst samma teman som grupp I gjorde under deras första termin. 

Vad har vi gjort? 

Introduktionsvecka 

Vårterminen 2007 inleddes med att vi tog alla kursdeltagarna på en kortare resa i närområdet, 
nämligen till Arholma utanför Väddö, i Stockholms skärgård. Vi gjorde promenader på ön där vi 
besökte Arholma Kapell och det gamla sjömärket ”Båken”. Vi bodde på vandrarhemmet och lagade 
mat tillsammans och pratade om varför de valt att gå på en Livsstilskurs och vilka förväntningar de 
hade på året. Syftet var att de studerande skulle lära känna varandra och att de för projektledarna 
skulle få presentera sin ”överviktshistoria”. 

Livsstilskursens tre ”ben”: Personlig utveckling – Mat – Rörelse. 

Att försöka isolera den personliga utvecklingen, maten, rörelsen, till en enskild pedagogisk process ter 
sig svårt eftersom den är just en process. Jag kommer i det nedanstående att redogöra för några av de 
sätt vi arbetat med de olika ”benen”, personlig utveckling, mat, rörelse, som i vår kursplan inte är 
enskilda ämnen (förutom mat), utan ingår i flera olika sammanhang, i olika teman.  

Personlig utveckling 

Under introduktionsveckan fick de studerande i sin presentation, beskriva sin överviktshistoria. Detta 
innebar att de fick reflektera över hur deras vikt varierat över tid och om de kunde se några mönster 
relaterat till eventuella förändringar, 
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 […] eftersom det är först när man ser mönster och samband som man kan handla medvetet och 

slippa famla omkring bland alla detaljer.61   

Mot bakgrund av detta resonemang, har vi, en gång i månaden, haft enskilda motiverande samtal om 
deltagarnas livsstil och vad en förändring av den kan innebära på kort eller lång sikt. Samtalet har varit 
avsett att motivera/stödja den påbörjade beteendeförändringen genom att ”utforska vad personen 
faktiskt vill göra.”62 och till vår hjälp att föra samtalet vidare har vi utgått från följande modell: 
Figur 6. Att bestämma sig för förändring. 

STATUS QUO FÖRÄNDRAT BETEENDE 

 1. Positivt med nuvarande beteende +  4. Positivt/vinster med förändring + 

 2. Negativt med nuvarande beteende -  3. Negativt/nackdelar med förändring - 

Källa: Åke Farbring & Pia Berge, Beteende – Samtal – Förändring. Arbetshäfte, Kriminalvårdens förlag 

(2006), s. 32. 

Inför varje motiverande samtal har vi arbetat med kortsiktiga (fyra – sex veckor) mål. De studerande 

har fått sätta upp ett s.k. SMART-mål63  vilket innebär att målet ska vara Specifikt, Mätbart, 

Attraktivt, Relevant och Tidsbestämt. Vi har, vid varje motiverande samtal låtit de studerande, i 

nedanstående modell, själva skatta var de befunnit sig i förändringsprocessen/ förändringshjulet; om 

de beslutat sig för förändring eller om de valt att står kvar i ett övervägande. Har de behövt stöd för att 

gå vidare och i så fall, på vilket sätt och av vem? Har målet varit det rätta på kort sikt eller ska de byta 

mål? 

Figur 7. Förändringshjulet (fritt efter Farbring) 

                                                      
61 Engquist, s. 54. 

62 Miller & Rollnick, s. 35. 

63 www.moveforward.se/malsattning 2007-11-28 
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Missbruk 

Genomförandet 

Bibehållandet 

Före 

övervägandet 

Övervägandet 

Förberedandet 

Beslutet 

 

Efter att de studerande satt upp sitt SMART-mål och vi diskuterat det, fick de arbeta kreativt med 
målet genom att visualisera det, dels med en affirmation, dels genom att, vid olika tillfällen, antingen 
måla en tavla kring målet, göra ett collage eller ett ”påminnelsekort” att ha i fickan. Varje motiverande 
samtal (med målarbete) avslutades med att den studerande skrev en reflektion kring samtalet som 
sparades till nästa tillfälle. 

Varje mål har följts upp vid nästa motiverande samtal då den studerande har satt nya mål eller 
reviderat de gamla. Genom att vid varje tillfälle gå tillbaka till förändringshjulet har vi också kunnat 
diskutera vad som fungerat bra och vad som varit mindre bra och hur den studerande ska gå vidare. 

Mat och matvanor 

I ämnet mat har syftet varit att de studerande skulle lära sig grunderna i näringslära och matlagning 
utifrån de svenska näringsrekommendationerna. Matlagningen har syftat till att ge alternativa 
valmöjligheter. Hur kan jag välja om jag ska beställa pizza? Vad är bra val till frukost, mellanmål, 
middag? Genom att prova, smaka på livsmedel som varit nya för de studerande (grönsaker, kryddor), 
har de kunnat bredda sitt register av maträtter.  

De studerande har fått reflektera över sitt ätbeteende och övat på nya strategier till exempel när de 
arbetat med den så kallade trashkorgen. Denna har inneburit att eleverna på ICA enskilt gått runt och 
fyllt en korg med varor de brukat handla när de varit sugna, alltså vid ett tillfälle som kunnat leda till 
överätning. De studerande uppmanades att vara så ärliga som möjligt och när inköpen var klara, visade 
de upp innehållet för läraren (i affären) som räknade ut hur mycket energi trashkorgen innehöll. Efter 
detta lades alla varorna tillbaka och de studerande fick gå tillbaka till skolan och räkna ut sitt 
energibehov för en dag enligt tabell. De fick sedan jämföra sitt energibehov med trashkorgens 
energiinnehåll och beräkna hur långt de skulle behöva gå, i långsam eller rask takt, för att förbränna 
energin från trashkorgen.  Genom att de studerande bland annat arbetat med trashkorgen och 
matregistrering (Hälsovakten) har de kunnat reflektera över konsekvenserna av hur, när, var och varför 
de äter, alltså konsekvenserna av ätbeteendet. De har själva kunnat kontrollera sitt energi- och 
näringsintag och med utgångspunkt från det, kunnat planera och beräkna måltider. Mot bakgrund av 
detta har de kunnat börja öva på nya vanor, ett nytt ätbeteende. 

Eftersom de flesta studerande har bott på internatet och ätit alla sina måltider där, har de haft möjlighet 
att komma in i en positiv måltidsordning, de har kunnat öva på det lektionerna handlat om, nämligen 
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ett varierat näringsintag, tallriksmodellen och portionsstorlekar. Som ett stöd till de studerande under 
loven, har vi utarbetat ett stödschema (Bilaga VI), som vi diskuterat vid återkomsten till skolan. 

Rörelse /Fysisk aktivitet 

Rörelse har ingått dels som fasta positioner på schemat, som ett traditionellt gympapass i veckan och 
som lunchpromenader, dels har det ingått som olika ”pröva-på” verksamheter i olika ämnen och teman 
som till exempel dans och olika ”Friskis och Svettis” pass. Syftet har, vid sidan av rörelsen i sig, också 
varit att visa på ett varierat utbud av aktiviteter samtidigt som de studerande kunnat att träna sig att 
våga röra sig tillsammans med andra. Varje vecka har vi hyrt Hallstaviks Badhus där de studerande 
haft vattenaerobics med en egen (inhyrd) ledare. Syftet har varit att pröva en motionsform som inte 
sliter på leder och som kan uppmuntra rörligheten även hos överviktiga. Ett annat syfte har varit att 
våga ta sig till offentliga badinrättningar, klä av sig och duscha tillsammans med, och inför, andra.  

 

Grundschema 

Varje veckas innehåll har utgått från ett grundschema (Bilaga VIII) där några ämnen (Mat, Rörelse, 
Balans i kropp och själ, Kommunikation, Engelsk konversation och Kärnämnen) har återkommit varje 
vecka. De olika temana har också legat på fasta tider men innehållet har varierat med temat (Mat och 
miljö,Livsåskådning, Motivation, Kroppen, Självkänsla.nu) 

Balans i kropp och själ 

Målet med Balans i kropp och själ har varit att deltagarna ska hitta lusten och metoder både för rörelse 
och återhämtning, för att på så sätt nå balans mellan kropp och själ. Innehållet har varit dels praktiska 
upplevelser som symbolpedagogiska övningar, dels teoretisk bakgrund kring stress/stresshantering, 
anatomi och fysiologi. I anslutning till detta arbetade vi med olika avslappningsmetoder och massage, 
i syfte att beröra och bli berörd, kunna känna tillit till andra. Utevistelse i naturen har varit ett 
betydande inslag i metodiken där även ”pröva-på” aktiviteter ingått som till exempel orientering, 
bågskytte, kajak, stavgång, styrketräning, Ki- balans, avslappning, Ridning, Paddling, Freesbee-golf 
och mer traditionella friluftsaktiviteter som skogspromenader, svampplockning och längdskidåkning. 
Dessutom deltog Grupp I i ”Tjejgåing” ett motionslopp för kvinnor. 

Kommunikation 

Ämnet Kommunikation har haft som övergripande syfte att stärka gruppens förmåga att samarbeta, 
stimulera till effektiv kommunikation, träna problemlösning och uppmuntra till att stödja varandras 
utveckling. Detta har skett genom mer traditionella dramaövningar som värderingsövningar med stöd i 
olika metoder som ”Heta stolen, Fyra hörn etc.” Även olika typer av team-buildande övningar har 
använts. I detta arbete har friluftslivet eller andra enklare utomhusaktiviteter varit en betydande del. 

Engelsk Konversation 

Ämnet Engelsk konversation har varit obligatoriskt för alla och syftat till att stärka de studerande i att 
kunna använda det engelska språket i vardagen. Undervisningen har skett genom att läsa och diskutera 
texter, analysera film, diskutera dagsaktuella frågor och genom att spela teater. 
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Kärnämnen 

De studerande har erbjudits att läsa in/komplettera de kärnämnen som ingår i den grundläggande 
gymnasiebehörigheten nämligen Svenska A/B, Religion A, Matematik A, Naturkunskap A och 
Engelska A. Kärnämnena har så långt det varit möjligt, integrerats i de olika temana men det har 
funnits en fast position på schemat för matematik-, svenska- och engelskundervisning och under 
vårterminen 2008 en position för Historia A. Inom ramen för temat Mat och Miljö har alla studerande 
läst in Naturkunskap A och inom ramen för Livsåskådningstemat, Religion A. För de studerande som 
så önskat har det också funnits möjlighet att läsa in Naturkunskap B och Matematik B och C.  

Teman 

Kursen har innehållit ett antal teman där målet har varit att så långt möjligt integrera kärnämnen men 
också att bredda ämneskunskaperna i stort. Temana har alla valts utifrån Antonovskys resonemang 
kring Kasam. Arbetssätten har varit varierande med både teoretiska och praktiska inslag och jag 
kommer i det följande att övergripande beskriva innehållet i de olika temana. 

Mat och miljö 

Temat har integrerat ämnena samhällskunskap, mat och naturkunskap och syftat till att göra de 
studerande till ”medvetna konsumenter” för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Vi har studerat 
klimathoten ur ett internationellt såväl som ett nationellt perspektiv och funderat hur våra matval kan 
påverka miljön och vår egen hälsa. Vi har diskuterat vad som påverkar vårt val av livsstil och viktiga 
faktorer för att förändra den. Vi har studerat attityder/värderingar i anslutning till livsstilsfrågor. 

Vi har gjort studiebesök på en fiskodling, ett ekologiskt jordbruk, ett ekologiskt mejeri, en Ica-affär. 
Allt i syfte att titta på livsmedelshantering, transporter och livsmedelsinnehåll och vilka val vi kan 
göra mot bakgrund av dessa kunskaper. Vi har, tillsammans med skolans övriga studerande, haft en 
temadag, med Jordens Vänner, om klimathotet och vad vi som individer kan göra för att bidra till en 
hållbar klimatutveckling. De studerande har i grupper, tillsammans med studerande på 
Hälsopedagogkursen, för hela skolan, planerat och genomfört luncher med ekologiska, närproducerade 
råvaror.  

Livsåskådning 

Livsåskådningstemat har integrerat ämnena religion, samhällskunskap, mat, engelska och svenska och 
syftat till att visa på olika former av ställningstaganden – individens val, förhållningssätt, i etiska 
frågor. Temat har också syftat till att visa hur de stora religionerna (kristendom, judendom, islam, 
hinduism och buddism) återverkar i människors vardag/traditioner och hur mat/fester/högtider 
påverkas av och påverkar individens livsåskådning/livsstil. 

Temat har även omfattat det svenska civila samhällets åtaganden gentemot individen i vardagen 
(mänskliga rättigheter/social välfärd/socialförsäkringssystem) och visat på individens olika 
möjligheter till deltagande i samhällsprocessen.(Det parlamentariska systemet) 

Förutom teoretiska studier har de studerande varit på studiebesök och/eller föreläsningar. På 
Etnografiska museet såg vi utställningen Om skaparkraften, och fick en visning/föreläsning om 
kvinnors roll i olika skapelseberättelser. På Judiska museet lyssnade vi till två judiska kvinnors 
uppfattning om att vara ortodox respektive liberal jude och kvinna i Sverige av idag. Annika Persson, 
diakon(och hälsopedagog) i Norrtälje Kyrka, berättade om vad som påverkat henne i hennes olika val i 
livet. Där fick vi även pröva-på djupmeditation. Efter en rundvandring/visning av Riksdagshuset, 
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träffade vi Britta Lejon (ordförande i Stiftelsen Väddö Södertörn Folkhögskolor samt tidigare 
riksdagsledamot och demokratiminister) som berättade om sina livsval och hur hon såg på politiskt 
arbete i egenskap av kvinna. På Södertörns Folkhögskola träffade vi Göran Rydberg, dövblind lärare, 
som gav sin syn på utanförskap och Phyllis Hallsjö (engelsklärare) som, på engelska, berättade om 
sina erfarenheter av mötet med en främmande kultur, den svenska. På Östasiatiska museet såg vi en 
utställning om Bollywood, Indiens filmindustri, och en om Indiens gudar. Vi fick också ta del av en 
dansuppvisning. Sonja Sherefay (Sundbybergs Folkhögskola) kom till skolan och berättade dels om 
islam och om att vara muslim och kvinna i Sverige idag. 

Till de olika studiebesöken kopplades olika restaurantbesök där vi provade asiatisk mat, en GI-
restaurant, en traditionell svensk restaurant, svenska kyrkans soppkök och en vegetarisk restaurant. 

Temat avslutades med att de studerande lagade en ”multikulturell” lunch (med rätter från olika 
kulturområden) samt att de gjorde en utställning kring svenska mattraditioner ur ett historiskt 
perspektiv. 

Motivation 

För att öka motivationen till en livsstilsförändring har vi diskuterat dels vad som menas med livsstil 
dels olika motivationsteorier, vad är yttre/ inre motivation, vad motiverar mig?  Vilka olika lärstilar 
finns och hur påverkar de mig när jag vill förändra min livsstil? Eleverna har arbetat med 
målbildsträning som symbolpedagogisk övning. Att planera för vad som krävs för en utevistelse 
(karta, kompass) har använts som metafor för vägval i livet och/eller livsstilsförändringsarbete. Temats 
huvudfokus har legat på kortsiktiga SMART-mål och motiverande samtal och har integrerat ämnena 
psykologi, kommunikation, mat samt Balans i kropp och själ. 

Kroppen 

Vad är en kropp? En kropp kan vara både den mänskliga kroppen rent anatomiskt men också ett medel 
att uttrycka sig. Under temat har vi studerat kroppen utifrån såväl näringslära som fysiologi/anatomi 
men också kroppen som uttrycksmedel genom klädstil, tatueringar utsmyckning av olika slag. Marita 
Södergren från CeFam (Centrum för Allmän Medicin), höll en föreläsning om metabola syndrom och 
rörelse. Grupp II hade en intensivvecka tillsammans med studerande från teckentolksutbildningen på 
Södertörns Folkhögskola med kortare föreläsningar i näringslära, ätstörningar, anatomi och fysiologi. 

Självkänsla.nu 

I temat har vi tagit upp psykologiska teorier kring utveckling, förväntningar, roller, självförtroende – 
självkänsla – självbilder. Vi har tittat på behov (Maslow) och diskuterat mat som tröst/belöning. Ett 
viktigt inslag har varit symbolpedagogiska övningar där syftet varit att lära känna omedvetna sidor hos 
sig själv genom att måla inre bilder och skriva berättelser och dikter. Vi har analyserat kroppsideal/ 
könsroller/ diskriminering utifrån reklam. De studerande har haft en work-shop med Malin Österberg, 
Co-active coach(Actinlife), som ”coachat” kring självkänsla, samt lyssnat på två personer som utifrån 
sina erfarenheter av gastric by-pass operationer, pratat om livsstilsförändring och självkänsla.   

Temat avslutades med att de studerande gjorde en skärmutställning, för hela skolan, på temat 
”könsrollsdiskriminerande reklam”. 

 28



 

Studieresa Bryssel 

Vi ansökte om, och fick, ett resestipendium av Roslagens Sparbank. Vi genomförde i maj 2008, en 
studieresa (med båda grupperna) till Bryssel som vi såg som ett naturligt resmål mot bakgrund av 
kursens övergripande mål och som en sammanfattning av årets teman. En resa utomlands såg vi som 
en möjlighet att testa inte minst personlig utveckling och mat/matvanor (livsstilsförändring). Dessutom 
fanns alla våra teman representerade i de olika muséer och/eller historiska miljöer vi valde att besöka 
(bland annat Chokladmuséet, Tintin-muséet, Afrika-muséet och Europaparlamentet) vilket vi trodde 
kunde bidra till en ökad förståelse för samhällslivet och känslan av sammanhang. De studerande fick 
inte bara möjlighet att träna sina språkkunskaper, utan de fick också möjlighet att träna sin sociala 
kompetens i miljöer som inte tillhörde de gamla invanda. Hur hittar man i en stad man inte känner till? 
Vi gick på restauranter där de studerande fick träna sig i att beställa mat utifrån en meny som inte 
alltid motsvarade de kunskaper (tallriksmodellen!) de inhämtat under kursen. Hur väljer man då?  

De studerande ansvarade för planering av studiebesöken i Bryssel och de fotodokumenterade dessa 
under resan. Vid hemkomsten visades ett bildspel och en dagbok från resan under Väddö 
Folkhögskolas Elevförbundsdag/Öppet Hus den 17 maj 2008.  

Internatet 

De studerande har deltagit i ett flertal aktiviteter som har anordnats för alla skolans studerande. Båda 
höstterminerna har inletts med, för hela skolan gemensamma dagar, där de studerande, i kursblandade 
grupper, utifrån ett demokratiperspektiv har diskuterat rättigheter och skyldigheter såväl i samhället i 
stort som på Väddö Folkhögskola under internatvistelsen. Vårterminen 2007 inleddes med en 
gemensam ”spelhåla” där de studerande i olika tvärgrupper spelade olika sällskapsspel under en kväll i 
syfte att lära känna varandra bättre. I januari 2007 genomförde skolan en skidresa till Kungsberget för 
alla skolans kursdeltagare. Studerandekåren anordnade i samband med FN-dagen den 24 oktober 2007 
en tipspromenad (i tvärgrupper) kring FN:s millenniemål och FN:s arbete i stort. Dagen avslutades 
med att köket serverade en ”FN-bakelse” till förmån för FN:s minröjningskampanj. 

 Vid sidan av de aktiviteter som anordnats av skolan har de Livsstilsstuderande deltagit i andra 
aktiviteter som anordnats av skolans olika studerandegrupper. Dessa aktiviteter har till exempel varit 
gympapass, medeltida fäktningstekniker och buggkurs. Inför julavslutningen anordnade de studerande 
på Hälsopedagogkursen, en innebandyturnering där de olika lagen/klasserna deltog.  

Tv3 

I januari 2006 kontaktades projektledarna av ett produktionsteam från Tv3 som inom ramen för ett 
program kring övervikt ville göra ett inslag om vår kurs. De studerande tillfrågades om de var 
intresserade av att delta och två av dem utsågs att bli de som teamet skulle följa närmare. Under två 
inspelningsdagar följde filmteamet de studerande i alla aktiviteter både inom kursens ram och på 
fritiden på internatet. Inspelningen kom att klippas ner till ca 15 minuter och ingick i ett av de avsnitt 
som kom att sändas under programrubriken ”Vi äter oss till döds”. 

Vårt deltagande i programmet låg helt utanför den kursplan vi planerat men kom att bli ett viktigt 
inslag under flera moment under terminen. Vi fick anledning att återkomma till programmet när det 
gällde diskussioner (framförallt i temat Kroppen) kring media, integritet, reklam, ideal och 
upphovsmannarätt 
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Marknadsföring 

Parallellt med genomförandet av Fas III, besökte vi och informerade om kursen bland annat på 
Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ), Överviktscentrum på Nortulls Sjukhus och CAPIO 
Anorexicentrum i Varberg. 

Vi förnyade vårt medlemskap i ONIS (Obesitasnätverk i Stockholm) och deltog i deras månatliga 
möten. Vi gick med i Riksföreningen Anorexi/Bulimi-kontakt där vi också fick möjlighet att, på deras 
hemsida, länka till vår egen hemsida. Vi deltog också, i april 2008, i Stockholms Obesitasdagar, ett 
tvådagarssymposium kring ätstörningar. 

Projektavslut 

Projektet avslutades i sin helhet i juni 2008, då hade Grupp I avslutat i december 2007 och Grupp II i 
juni 2008. Efter nio månader hade sju av de nio deltagarna en genomsnittlig viktreducering på tio 
procent. Två av deltagarna ökade sin vikt. Sex av deltagarna förändrade sin tidigare sociala situation 
genom att byta bostadsort efter avslutad kurs. Av dessa var två tidigare arbetslösa som fick arbete och 
en fortsatte till vidare studier. 
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De studerandes tankar kring förändring i ”de tre benen”.  

Personlig utveckling 
Säger ifrån står för mina åsikter. Ansvar för mitt eget liv. 

Lugnare, tänker nya tankar, ”ser” de gamla tankarna. Fokus försköts mot PU, tidigare var det 

viktnedgången i sig. 

Fått mycket självinsikt, ser saker i beteendet, hur jag behandlar mig själv (trashkorgen), börjar bli 

medveten om beteendet, att jag gör, inte helt klart varför men tankarna finns. Har inte bara insett 

saker som är positiva, har även insett mitt negativa beteende – vill lära mig hantera detta. 

Säger vad jag tycker och tänker, känner mig stolt när jag gör det 

Lite öppnare, mer medveten, utsätter mig för sociala situationer. Vågar mer. Den känslomässiga 

grundtonen i humöret har förbättrats. 

Höjd självkänsla 

Prioriterar mig själv, hittat balansen. 

Lugnare i mig själv. Jag har mål, vet lite mer vad jag vill. Hanterar situationer annorlunda, reagerar 

inte med ilska. Har stärkt min självkänsla 

Mat 
Skiter i vikten just nu, löser det andra först 

Tankar kring mat har ändrats – kan välja nu! Maten är inte längre en trigger till överätning. 

Trashkorgen! Provat lite nya saker. 

Teori, kan läsa på förpackningarna. Vet hur jag ska äta. 

Har lärt mig vad/hur jag ska äta. Viss livsstilsförändring är att jag äter mindre, oftare, mellanmål 

och frukost. 

Mer medveten om vad jag stoppar i mig. Gör bättre val, tallriksmodellen sitter. 

Stora förändringar. Jag äter nu, får i mig det jag behöver. Fortsätter gå ner i vikt. Bestående 

livsstilsförändring är dels att äta regelbundet, dels hur/vad jag handlar. 

Rörelse 
Fastnat för gym som aktivitet 

Den bästa träningen är den som blir av – får inte ångest av att inte göra. En annan syn på träning 

H2O roligt, roligt röra sig till musik. Insett att jag är djävligt lat! 

Stolt att jag hänger med på aerobics, fått uppleva nya motionsformer, lärt mig var jag får ont. 

Strategier för att fortsätta motionen, har märkt viktnedgången som effekt. 

Varit sämre om jag inte varit här 

Jag lunkar inte längre, jag går, promenaderna börjar bli motionspass. 
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Diskussion 

I det följande kommer jag att diskutera projektet Livsstilskurs relaterat dels till teori kring projekt, 
projektorganisation och praxisforskning, dels utfallet av Livsstilskursen som undervisningsobjekt. 

Projektorganisation  
För att förstå behovet av arbete i projektform, eller, som Blomberg säger, ”projektprat”, måste man 
också titta på i vilka sammanhang fenomenet uppstått och då handlar det inte minst om arbetets 
organisation i utvecklingen från industrisamhället till informationssamhället.64 Det industrialiserade 
samhälle som växte fram under 1800-talet grundade sin organisation på ett hierarkiskt och 
patriarkaliskt synsätt där ordergivning, ansvar och insyn över produktion och arbete skedde från 
toppen till basen. Eklund menar att denna typ av organisation präglas av en stabilitet  

[…] som har samma återkommande arbetsuppgifter under mycket lång tid och som saknar den 

tydliga målfokusering som projektorganisationen har.65

 Behovet av målfokusering har enligt detta resonemang uppstått i samband med att 
informationssamhället ställt ökade krav på snabba omställningar i arbetslivet. Att vi idag gärna talar 
om teamorganisation kan ses mot bakgrund just av de autoritära/hierarkiska organisationsformer som 
tidigare kännetecknat arbetslivets organisation . Där linjeorganisationen brustit vill den nya tiden finna 
andra former och utveckla modeller som en följd av och i protest mot gamla strukturer.  

 Av tradition har lärarna på Väddö Folkhögskola arbetat i team, lärarlag med olika ämneskompetenser, 
kopplade till respektive kurs (Hälsopedagogik, Textilt Konsthantverk) medan skolledning och 
administration mer grupperat sig som en matrisorganisation. När projektet Livsstilskurs inleddes i Fas 
I, innebar det en ny arbetsorganisation. Projektgruppen kom att organiseras som ett team som 
omfattade både den pedagogiska och administrativa specialkompetens som bedömdes som nödvändig 
för projektets genomförande.(se sid.13.) Under projektets Fas II, omorganiserades projektgruppen och 
kom enbart att bestå av lärare.(se sid.17.) Detta fick som konsekvens att projektgruppen kom att 
betraktas som ytterligare ett team i den ordinarie verksamheten, som en lärargrupp vilken som helst. 
Den administrativa och ekonomiska kompetensen kom att ligga utanför projektets organisation vilket i 
sin tur betydde svårigheter för projektledarna att ha insyn i, eller kontroll över dessa, för projektet, 
viktiga funktioner.  

                                                      
64 Blomberg, s. 19. 

65 Eklund, s. 15. 
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Projekt 
Den gängse definitionen av projekt som skilt från övrig verksamhet och hårt strukturerat, kom alltså 
inte att bli tillämpligt på projektet Livsstilskurs, utan det blev istället mer av vad Blomberg beskriver 
som ”ett mellanmänskligt äventyr”, en process, utan en klar början eller slut, sprungen ur tidigare 
verksamheter. 66   

Att projektet inte var skilt från övrig verksamhet kan beskrivas som att det var en produkt av tidigare 
verksamheter (Hälsopedagogik) och erfarenheter på Väddö Folkhögskola. Det blev också en process 
som underhand fick återverkningar både på projektet i sig men också på andra verksamheter, skolans 
övriga kurser. Dessa återverkningar var dels av konkurrerande art, till exempel om materiella, 
personella och finansiella resurser (projektet fick aldrig någon egen budget) men de kom också att bli 
komplementerande genom att projektets pedagogiska/metodiska erfarenheter och nyvunna kunskaper 
kom att kunna utnyttjas inom ramen för andra delkurser, till exempel inom samtalsmetodik och 
friluftsmetodik. 

 Blomberg menar att den rådande 

Projektdiskursen säger att projektarbete är, eller bör vara, inriktat på att uppnå vissa givna mål. 

Dessa mål ska vara tydligt formulerade och kommunicerade till samtliga projektdeltagare.67   

Mot denna gängse uppfattning står Blombergs egen, där han menar att det i projekt aldrig kan finnas 
ett klart, gemensamt formulerat, mål utan att 

Aktörernas olika mål med sitt projektdeltagande är snarast en förutsättning för ett lyckat projekt.68  

För att de olika målen ska bidra till ett lyckat projekt måste dock deltagarna lyfta fram olika tankar, 
idéer och mål i ljuset. I vårt projekt blev detta inte alltid fallet. Ett mål, för lärarna i projektgruppen, 
var att utveckla en pedagogisk/didaktisk modell för en folkhögskolekurs men det fanns också en, för 
skolans ledning, dold projektplan,69 att skapa en kurs som kunde generera ökat elevunderlag och 
därmed ökade/bibehållna statliga bidrag. Sådana dubbla, delvis dolda mål, beskrivs av Svedberg som 
typiska för den huvudmannastyrda (decentraliserade) organisationen. 

I sådana organisationer där man både ska generera sina egna inkomster i konkurrens med andra 

aktörer på marknaden och samtidigt anpassa verksamheten till huvudmannens (politiska) direktiv 

finns en inbyggd målkonflikt.70   

De olika intressenternas (stiftelsens styrelses, skolledningens, lärarnas) mål blev inte tydliggjorda, 
vilket bidrog till en osäkerhet kring vad som skulle betraktas som måluppfyllelse. Var det de 
ekonomiska aspekterna av projektet, det vill säga om projektet skulle bidra till ökat elevunderlag som 
skulle betraktas som måluppfyllelse? Skulle projektet betraktas som ett lyckat pedagogiskt projekt om 
kursens syfte uppnåddes, alltså om kursen bidrog till en livsstilsförändring för de studerande? Vem 

                                                      
66 Blomberg, s. 293. 

67 Blomberg, s. 39. 

68 Blomberg, s. 42. 

69 Ingrid Sahlin (red.), Projektets paradoxer, Studentlitteratur (1996), s. 36. 

70 Svedberg, s. 292. 
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skulle avgöra projektets värde? Värde för vem?  En otydlighet rådde också kring vem som var 
beställaren, var det skolledningen? Var det Stiftelsen Väddö Södertörns Folkhögskolors styrelse? Eller 
var det helt enkelt lärarnas behov av att utveckla kurser med nya pedagogiskt/didaktiska 
frågeställningar?  

När man talar om huruvida projekt uppnår sina mål, är det också vanligt att diskutera hur projektet ska 
utvärderas. För projektet Livsstilskurs fanns från skolledningens sida inga krav på någon särskild 
utvärdering av projektet i sig, utan de kursutvärderingar som de studerande vanligtvis gör, sågs som 
tillräckliga för att bedöma om projektet uppfyllt sina mål. En förklaring till detta ”ointresse” kan vara 
att skolledningens dolda projektplan handlade om att projektet skulle generera ett ökat elevunderlag 
och att det endast skulle fungera som ett beslutsunderlag för framtiden om detta mål uppfylldes. 
Projektgruppen var inte heller intresserad av att göra en samlad analys av projektet, utan var mer 
intresserad av att diskutera och ta lärdom av de pedagogiskt/didaktiska frågor som legat för handen 
under projektets gång, vilket ofta utmärker så kallad självförvaltande forskning där  

[…] det skrivna är mindre viktigt än den verksamhet som utvecklas.71   

Intresset för en slutlig, skriven dokumentation och analys av projektet, kom därför i sin helhet att ligga 
hos projektledarna. 

Projektledarrollen 
Eklund menar att det som skiljer projektledarrollen från chefsrollen i den vanliga linjeledningen är  

[…] att man ska leda en grupp av människor som normalt inte brukar arbeta med varandra och 

därför inte känner varandra.72

När projektet initierades (Fas I våren 2005) utsåg skolledningen Anette Berntsson till projektledare att 
utifrån hennes kompetens som hushållslärare utföra uppdraget. Hon utsåg själv de personer som skulle 
ingå i projektgruppen mot bakgrund av deras respektive specialkunskaper. Dessa personer var 
ingalunda okända för varandra utan gick in i gruppen med förväntningar på varandra som präglades av 
tidigare samarbeten. 

 Enligt Eklund är en projektledares återkommande arbete  

[…] att planera, kontrollera, och styra projektgruppens arbete.73  

Under Fas I av projektet blev projektledarens roll att tillsammans med lärarna i projektgruppen 
planera för innehållet i Livsstilskursen samt att snarare informera, än styra, den övriga projektgruppen.  
Svedbergs resonemang kring att projektledaren måste anta ett förhållningssätt gentemot  

[…] den omgivande organisationen och dess kultur […],74   

blev här tydligt. Projektledaren fick i arbetet med projektgruppens administrativa personal inordna sig 
i en linjeorganisation utan insyn eller kontroll över till exempel tillgängliga ekonomiska resurser. 

                                                      
71 Mattsson, s. 51. 

72 Eklund, s. 30. 

73 Eklund, s. 37. 

74 Svedberg, s. 233. 
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Projektorganisationen ombildades inför Fas II och III, vilket innebar att projektet fick två ledare och 
att projektgruppen endast utgjordes av lärare, dessutom bestående av samma personer som i det 
ordinarie hälsopedagogteamet. Projektledarna blev nu ansvariga endast inför rektor. 

 Ett problem när nya organisationsmodeller införs är att vi alla är barn av tidigare skeenden och att vi 
tar med oss gamla synsätt/värderingar och rollförväntningar in i den nya organisationen. Svedberg 
talar om detta som att en organisation är  

[…] ett socialt fenomen som växer fram ur relationerna mellan de människor som finns i 

organisationen […]75  

Att projektledarna tillsammans med projektgruppen utgjordes av samma personer som ingick i det 
ordinarie ”hälsopedagogteamet”, innebar att det var svårt för teamet att frigöra sig från ”gamla” 
rollförväntningar, gruppen var inte van att bli styrd, ledd, av en kollega. Dessutom blev det en 
otydlighet i vilka arbetsuppgifter som tillhörde projektet och vilka som föll inom den ordinarie 
verksamheten eller med Blombergs ord  

Projekt är även intimt sammanblandade med aktiviteter som inte anses tillhöra projektet, eller som 

anses inte borde tillhöra projektet.76  

Projektledarnas roll blev därför mer att planera/schemalägga kursmoment än att leda projektgruppens 
arbete, att utveckla undervisningsmaterial, att vara kurs- och klassföreståndare och att genom 
uppsökande verksamhet, kontakt med media och på andra sätt, marknadsföra kursen. Projektledarna 
kom också att bli ekonomiskt ansvariga för fakturering utan att för den skull ha insyn eller kontroll 
över en för projektet egen budget. Min egen roll, som en av två projektledare, blev förutom de redan 
nämnda ansvarsområdena att dokumentera projektet.  

Praxisforskning och projektet Livsstilskursen 
Ingrid Carlgren ställer frågan om  

[…] praxisnära forskning[skall] betraktas som en särskild slags forskning?77  

Om praxisnära forskning kan kategoriseras i enlighet med de traditionella uppdelningarna i forskning 
som nyfikenhets- eller nyttoforskning, grund- eller tillämpad forskning och forskning eller 
utvecklingsarbete?78

 Ett svar på denna fråga är ja, praxisnära forskning är en särskild forskning(utan att värdera den som 
mer eller mindre vetenskaplig) som antingen kan karaktäriseras inom ramen för en av ovanstående 
dikotomier, eller lika ofta både och. 

Om man betraktar praxisnära forskning som praxis i betydelsen praktisk kunskap och nära som 
forskning i verksamheten, kan man säga att projektet Livsstilskurs är ett exempel på sådan forskning. 
Det skulle, i modifierad form, kunna liknas vid det Ference Marton beskriver som ”learning study” 

                                                      
75 Svedberg, s. 255. 

76 Blomberg, s. 20. 

77 Forskning av… s.11. 

78 Forskning av… s.11 
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[…] för det första är det ett projekt med en experimentell design. För det andra kan det beskrivas 

som en konkret analys av ett konkret undervisningsobjekt. Vidare är det en utveckling av en 

undervisning angående detta objekt med en lärande teori. Dessutom är det också en studie av vad 

eleverna lär sig av undervisningen. Kanske kan man kalla det ett hypotesprövande 

utvecklingsarbete. Det syftar både till att generera generell kunskap och till att förbättra en specifik 

praktik. Det handlar både om en lärandeteoretisk frågeställning och om ett konkret lärandeobjekt. 79  

Projektet kan liknas vid en learning study eftersom det utgick från en lärandeteori som tog sin 
utgångspunkt i Antonovskys resonemang kring Kasam och teorier kring empowerment. Det var också 
ett  

[… ] systematiskt försök att uppnå ett pedagogiskt mål och att lära utifrån detta försök80

Internatmiljön och den upplevelsebaserade pedagogiken syftade till att få till stånd ett lärande, de 
involverade lärarna lärde av varandra bl.a. i planering och genomförande av kursens olika teman 
Precis som i en learning study samlades lärarna och diskuterade, med avstamp i Antonovsky, varje 
tema utifrån de pedagogiskt/didaktiska frågorna, Vad? Hur? Varför? Projektet skiljde sig dock från en 
”ren” learning study eftersom inga externa forskare utvärderade teorierna utan det gjordes av lärarna 
själva, vilket snarare skulle kunna liknas vid vad Mattsson menar finns inom Teacher-as-Reasercher 
Movement eller Self-Study Research där forskaren och läraren är en och samma person. Om vi 
betraktar praxis som  

[…] att det handlar om att göra saker, där det finns sämre och bättre sätt att utföra dessa och där 

det pågår en diskussion.81  

då kan projektet att utforma en Livsstilskurs för unga med övervikt beskrivas som att läraren/lärarna, 
”praktikern, bli forskare i sina egna erfarenheter”82 eller, som Mattsson menar  

 […] de yrkesverksamma (tar) själva hand om den kunskapsproduktion de är betjänta av för sin 

professionella utveckling.83

 Som jag förstår den praxisorienterade forskningen så deltar forskaren alltid i förändringsarbetet vilket 
för projektet Livsstilskursen handlade dels om att lärarna var aktiva i de studerandes 
förändringsprocess, och dels att de förändrade sina arbetssätt, metodiken, efter de studerandes behov.  

 En för projektet Livsstilskursen intressant fråga var om det är möjligt/nödvändigt att som 
praktikerforskare kunna hålla en vetenskaplig distans och samtidigt vara nära i betydelsen 
deltagarorienterad. Eliasson menar att detta är omöjligt och att man måste  

[…] skilja på forskarens teoretiskt orienterade kunskapsintresse och praktikernas 

handlingsorienterade kunskapsintresse.   84

                                                      
79 Forskning av… s.14. 

80 Forskning av… s.107. 

81 Forskning av… s.163. 

82 Forskning av… s.13. 

83 Mattsson, s. 56. 

84 Mattsson, s. 37. 
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Som jag ser det är det i den deltagarorienterade hållningen mindre intressant med en traditionellt 
vetenskaplig distans, det viktiga blir istället trovärdigheten,85 inte validitet. Trovärdigheten kopplat till 
kursupplägget och lärarnas erfarenheter visade sig vara av avgörande betydelse i våra kontakter med 
t.ex. studievägledare, kuratorer och överviktsenheter. Den strikt vetenskapliga validiteten efterfrågades 
aldrig. 

Målet för kunskapsproduktionen har varit att skapa en reflekterad kunskap och istället för externa 
forskare, har vi under projektets gång, haft hjälp av professionell handledning. Projektledarna har haft 
handledning av Barbro Johansson, Leg. psykoterapeut vid Stockholms Kognitiva Institut, som bistått 
med stöd – empowerment, och som också hjälp oss att strukturera/reflektera över vår egen roll i 
undervisningsprocessen, våra egna bevekelsegrunder. Hon har också hjälpt oss att reflektera kring våra 
teoretiska utgångspunkter och vår roll i egenskap av projektledare och kursföreståndare. 
Projektgruppen har, tillsammans med projektledarna, också haft hjälp av extern handledning, av 
Kenneth Gunnarsson, beteendevetare vid Roslagshälsan i Norrtälje, där vi precis som Josefsson säger,  

[…] periodvis har haft behov av att uteslutande reflektera kring konkreta problem i arbetet. Under 

andra perioder har man studerat teoretiska arbeten kring ämnet.86

Att vi på detta sätt kunnat pendla mellan teoretiska perspektiv på arbetet och våra roller och periodvis 
fokuserat på mer praktiska problemlösningar med stöd av professionell, från skolan oberoende, 
handledning, har varit betydande för att dels synliggöra s.k. tyst kunskap, dels för att reflektera över 
lärarnas erfarenhetskunskap och kunskapsproduktion.  

Livsstilskursen som lärandeobjekt 
I det följande kommer jag att göra en ”analys av (det) konkreta undervisningsobjektet”, 
Livsstilskursen, utifrån Antonovskys resonemang kring Kasam samt utifrån begreppet 
empowerment.87

Målgruppen 

Vår målgrupp, unga, över 18 år med upplevd övervikt, finns i samhället men har visat sig svåra att nå 
och orsakerna till detta kan vara flera. De unga som erkänt sin övervikt som problematisk och som är 
motiverade att göra en livsstilsförändring kanske inte naturligt söker sig till en folkhögskola för att ta 
itu med sin livsstil. Om övervikten upplevs som ett avgränsat problem, är det kanske naturligare att 
söka sig till snabbare lösningar, bantning i en eller annan form. De studerande som trots allt sökte sig 
till Väddö Folkhögskola, har varit motiverade att inte bara fokusera på sin övervikt, utan på livsstilen 
som sådan. Majoriteten av de sökande har varit kvinnor, trots att kursen vänder sig till både kvinnor 
och män. Varför kursen attraherat fler kvinnor har vi inga svar på men en spekulation kan vara att 
kvinnor med övervikt är mer utsatta för samhällets skönhetsideal än män och att de därför upplever ett 
större behov av en livsstilsförändring.  

                                                      
85 Mattsson, s. 57. 

86 Ingela Josefsson, Kunskapens former: det reflekterade yrkeskunnandet, Carlsson Bokförlag AB (1991), 

s. 103. 

87 Forskning av… s.14. 
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Till projektets Fas III antog vi i januari 2007, 12 stycken studerande (Grupp I) och i augusti 2007, 11 
stycken studerande (Grupp II). Båda grupperna reducerades under den första terminen med drygt 
hälften. Detta kan tyckas vara en hög så kallad ”drop-out” effekt, men vi har erfarit av andra som 
arbetar med ätstörningsproblematik att det är en vanlig nivå i dessa grupper. Trots det, har vi kunnat 
ana några mönster i avhoppen. I några fall var de studerandes egen motivation låg och det var istället 
andra (oftast föräldrar), som ansåg att behovet av en livsstilsförändring var påkallat. I andra fall låg 
motivationen endast på viktreducering, eller snarare snabbantning, och när de studerande inte såg 
något betydande resultat efter någon månad, valde de att avsluta kursen. För några av de studerande 
innebar kravet på eget ansvar i arbetet med livsstilsförändringen att självbilden började ruckas vilket 
var svårt att acceptera och det var därför lättare att återgå till den tidigare livsstilen och till gamla 
mönster. Några valde då att isolera sig från övriga studerande och från kursen på ett sådant sätt att det 
blev omöjligt att fullfölja kursen. Ytterligare ett skäl till varför vi ”tappade” studerande kan ha varit att 
vi under höstterminen 2007, slog samman de båda grupperna. Livsstilsförändring är en långsiktig och 
långsam process och när grupperna slogs samman befann de sig på olika ställen i denna process. Detta 
fick till följd att Grupp I kände att de ”nya” försinkade deras utveckling och Grupp II tyckte att de 
”gamla” fokuserade för lite på viktreducering och att de var för inriktade på personlig utveckling, 
livsstilsförändring i stort. 

Erfarenhet utifrån kursens övergripande syfte 

Kursens övergripande syfte har varit att motivera och befästa livsstilsförändring, där den 
upplevelsebaserade pedagogiken varit ett redskap för kunskapsinhämtning och kunskapsproduktion. 
Målet med den upplevelsebaserade pedagogiken har varit att skapa reflekterad kunskap, där de 
studerande har kunnat bearbeta kunskapsstoff utifrån sig själva och sina erfarenheter. Som lärare har vi 
varit medkonstruktörer88 och tillsammans med de studerande bedömt vilket kunskapsstoff som varit 
relevant och som kunnat leda till en handlingsberedskap. Vi har tillsammans skapat kontextrelaterad 
kunskap.89 De studerande har dels inhämtat ”ren” påståendekunskap90 men parallellt har de också tagit 
till sig ett förhållningssätt, en handlingsberedskap.  

Sammantaget har de studerande provat och klarat nya utmaningar inom kursen och internatets olika 
områden. De olika ämnena och temana har arbetat med målformulering reflektion och problemlösning 
på sådana sätt att de lett till empowerment, ökad självkänsla, ökad Kasam eller som Mattsson säger  

[…] projektet (har) frigjort, resurser, väckt engagemang och stärkt deltagarnas självförtroende.91

 Detta har på kort sikt, alltså direkt efter avslutad kurs, lett till att alla deltagarna genomfört någon typ 
av livsstilsförändring antingen genom att gå vidare till andra studier, kommit i arbete och/eller 
förändrat sina matvanor respektive sin fysiska aktivitet. Om kursen däremot lett till en livslång, befäst, 
livsstilsförändring, alltså både förändrade levnadsvanor (t.ex. mat, fysisk aktivitet) och förändrade 
socioekonomiska förhållanden, kan vi i dag inte bedöma.  

                                                      
88 Mattsson, s. 42. 

89 Mattsson, s. 42. 

90 Josefsson, s. 27. 

91 Mattsson, s. 173. 
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Erfarenheter utifrån kursens tre ”ben”, Personlig utveckling, Mat, 
Rörelse. 

Personlig utveckling  

På Folkhögskolan har vi haft daglig kontakt med de studerande och mött dem i en mängd olika 
situationer, inte enbart i klassrummet eller i samtal. Detta har naturligtvis påverkat deras bild av oss 
lärare liksom vi blivit påverkade i vår bild av de studerande. Lärare och studerande har alltså haft mer 
personlig kontakt/relation än vad som är vanligt vid terapeutiska samtal. En terapeut ”får” inte vara 
privat/personlig, vi kan inte låta bli att vara personliga och måste vara på vår vakt att inte överskrida 
gränsen till det privata. Denna balansgång kan ses som ytterligare en aspekt av distinktionen mellan 
distans och närhet och har gällt hela undervisningssituationen. Ibland har denna balansgång inneburit 
att de studerande uppfattat oss som ”snåla” när vi inte velat dela med oss av våra privata erfarenheter 
utan hållit distans, samtidigt som vi har varit en del i, involverade i, deras, privata, utvecklingsprocess.  

När det gällt att leda de motiverande samtalen kring livsstilsförändringar har det ibland varit svårt att 
inte hamna i en terapiliknande situation. Som projektledare och kursföreståndare, har vi balanserat på 
en skör tråd mellan undervisning och terapi och det har varit viktigt att ständigt vara medvetna om att 
vi inte är terapeuter. Här har Barbro Johansson (Stockholms Kognitiva Institut) varit ett ovärderligt 
stöd, där hon i sin handledning av projektledarna, bidragit till att förtydliga distinktionen mellan 
utbildning och behandling och hjälp oss att se när de studerande varit i behov av annat stöd, till 
exempel terapi.  Vårt fokus för de motiverande samtalen och målarbetet har varit ”här och nu” och i de 
fall de studerande haft behov av terapi, har vi hänvisat till skolans kurator. Syftet med de motiverande 
samtalen har varit att bredda de studerandes perspektiv och hjälpa dem att se framåt, att utnyttja 
erfarenheten till nästa beteendeförändring. Med Antonovskys resonemang skulle detta kunna betyda 
att de studerande själva skaffat sig insikter om sina mönster, som ökat motivationen till (nya) 
handlingar; därigenom har de ökat sitt Kasam.  

Mat  

Där undervisningen kring mat bidragit till de studerandes upplevelse av meningsfullhet och 
begriplighet har internatets matsal gett en möjlighet till hanterbarhet, till att omsätta nya 
kunskaper/nya erfarenheter i praktiken. Den har erbjudit en regelbunden måltidsordning och en lugn 
miljö med olika måltidsalternativ (vegetarisk såväl som specialkost). För flera av Livsstilskursens 
studerande har det varit en ny (inte alltid angenäm) upplevelse att äta tillsammans med, och inför, 
andra delvis okända människor. Maten har varit densamma för alla skolans studerande och för 
Livsstilskursens studerande har det inneburit att de under eget ansvar fått välja vad de ätit och hur 
mycket. Några av de studerande har uttryckt obehag över att vara tvingade att äta tillsammans med 
Hälsopedagogstuderande som de uppfattat (orättmätigt) som kontrollerande. Totalt sett har de 
studerandes utveckling i förhållande till maten under skoltid, varit positiv. Hur de förhållit sig till 
mat/överätning, på fritiden har vi inte haft vare sig möjlighet eller ambition att kontrollera. Vi har 
däremot arbetat med ett stödschema under loven. När de studerande varit tillbaka på skolan har vi 
diskuterat olika fallgropar som finns i hemmiljön, och vilka strategier de har kunnat använda inför 
nästa hemresa. Vi har bedömt det som att de förändringar de studerande genomfört inom skolans ram, 
har varit tillräckliga för att, åtminstone sätta igång en process som rört mat och ätbeteende och att de 
har skaffat sig en bättre handlingsberedskap för att stå emot ”återfall”. 
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 Rörelse 

Den upplevelsebaserade pedagogiken har varit en ledstjärna i hela kursen men har kanske, för de 
studerande, varit som mest tydlig, begriplig, när de gäller de olika ”pröva-på” tillfällena kopplade till 
rörelse. Saugstad menar att  

[…] man skal kunne gribe (med hånden) för att kunne begribe (med intellektet). Jo mere konkret, 

relevant og håndgripelig, praestationen av ny eller abstrakt viden är for klienten, jo flere muligheder 

er der for assimilation/sammenligning.92  

Vi har sett det som att rörelse inte bara har varit nödvändigt för det fysiska välbefinnandet utan också 
varit en förutsättning för psykiskt välbefinnande och kunskapsinhämtning när det gäller kursen i stort. 
”Pröva-på” tillfällena när det gäller motionsaktiviteter har varit spridda på många olika former, för att 
varje individ skulle kunna hitta just sin motionsform. Det visade sig dock vara svårt för de studerande 
att själv hitta motivationen att fortsätta med en aktivitet (låg hanterbarhet) efter att bara ha prövat varje 
motionsform en gång. Den rörelse (vattenaerobics, gympapass och stavgång) som fanns mer 
återkommande på schemat, verkar de studerande haft lättare att ta till sig. För att ”pröva-på” 
aktiviteterna ska kunna vara en inkörsport till ett aktivt val av motionsform, ökad handlingsberedskap, 
tror jag att det är nödvändigt med fler prövotillfällen med samma aktivitet.  

 

Internatet 

När vi på Väddö Folkhögskola diskuterar det unika med folkhögskolan som form, finns alltid 
internatet med som en självklar aspekt. De studerande som kommit till oss, har inte bara mött en kurs, 
en utbildning, utan ett sätt att leva, låt vara för en kort tid. De studerande har konfronterats med 
människor, med värderingar (från skolan och andra elever) som de tidigare (kanske) inte mött.  I den 
nya lärprocessen - adaptationen - har de, med Piagets språkbruk, länkat nya tankar och begrepp till en 
redan känd begreppsvärld och de har också bearbetat, omvärderat, ”gamla” tänkesätt så att nya system 
”passat in”. De har också ackommoderat nya kunskaper.93 Josefson beskriver detta som  

[…] insikten om hur man ska möta människor med deras olika bakgrund och erfarenheter är inte 

kunskap som man väsentligen kan läsa sig till i läroböcker. Snarare är den frukten av djup 

förtrogenhet med verksamhetens mångfald, av mognad och livserfarenhet. Förtrogenhetskunskap 

kallar jag denna aspekt […].94   

De Livsstilsstuderande har fått acceptera att andra varit nyfikna och intresserade av dem, både som 
grupp och som individer, och de har ”tvingats” ingå i internatets sociala gemenskap, vilket varit 
stärkande både för självkänslan och för självförtroendet. Initiativen till kontakt har i nästan samtliga 
fall kommit från skolans övriga studerande och de Livsstilsstuderande har själva haft det svårare att 
initiera kontakter.  Den sociala gemenskapen har inte bara varit kopplad till de olika 
studerandegrupperna. Personalen i köket, vaktmästeriet och ”städet” har spelat en betydande roll för de 
studerandes empowerment. Personalen har på olika sätt i vardagen ”synliggjort” de studerande och 
bistått med kramar, klapp på axeln och på annat sätt visat empati och stöd i stunder av tvivel. 

                                                      
92 Saugstad, s. 143. 

93 Christer Stensmo, Pedagogisk filosofi, Studentlitteratur (1994), s. 129. 

94 Josefsson, s. 27. 
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Att de Livsstilsstuderande deltagit i internatets sociala liv på fritiden såväl som under gemensamma 
dagar och aktiverat sig i skolråd och studeranderåd, ser jag som ett mått på att internatet bidragit till 
både (ökad) social kompetens, empowerment och ökad Kasam.  

Projektet Livsstilskurs och Folkhögskolornas uppdrag  

Folkhögskolornas statsbidragsberättigade uppdrag är, som tidigare nämnts, att: 

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 

Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att 

delta i samhällsutvecklingen (…) 

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.95  

Folkhögskolornas målgrupp har av tradition varit socialt och ekonomiskt eftersatta grupper med låg 
utbildningsnivå. Hit kan projektet Livsstilskursens målgrupp räknas eftersom övervikt och fetma är 
överrepresenterat, som tidigare redovisats, i dessa grupper. Hur kan man då avgöra om en Livsstilskurs 
uppfyller folkhögskolornas uppdrag för dessa grupper? För all utbildning, liksom för projekt, gäller att 
de  

[…] startat lärprocesser och fått konsekvenser, som blev uppenbara flera år efter det att såväl 

projekt som utvärderingar avslutats96   

och därför är det omöjligt att konkret avgöra i vilken mån uppdraget är uppfyllt. På vilka sätt har 
projektet Livsstilskurs ändå bidragit till möjligheten att uppfylla detta uppdrag? Jo, som jag ser det har 
Livsstilskursens övergripande syfte, att motivera och befästa livsstilsförändring, helt legat i linje med 
uppdraget  

[…] att göra det möjligt (…) att påverka sin livssituation97

genom det pedagogiska avstampet i Antonovskys resonemang kring Kasam. Förutom att kursens 
övergripande syfte handlat om livsstilsförändring, empowerment, har de ämnesteoretiska studierna, 
temana och studiebesöken syftat till att väcka intresse för såväl globala som nationella samhälls- och 
kulturfrågor, vilket i sin tur kanske bidragit till  

[…] att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet98  

De studerande har också getts möjligheter att komplettera sina gymnasiebehörigheter, vilket betyder 
att kursen bidragit till utjämning av utbildningsklyftorna i samhället samtidigt som den generella 
bildningsnivån har höjts genom kursens olika teman.  Att flera av de studerande efter kursen gått från 
arbetslöshet/sjukskrivning till arbete/studier, har ökat deras möjligheter att delta i 
samhällsutvecklingen, vilket i sin tur är en förutsättning för att stärka och utveckla det demokratiska 
samhället, där  

                                                      
95 Lära, växa, förändra, s. 11. 

96 Sahlin, s. 17. 

97 Lära, växa, förändra, s. 11. 

98 Lära, växa, förändra, s. 11 

 41



 

[…] en god utbildning hos befolkningen är en del av det sociala kapitalet. Samhällsmedborgare med 

utbildning och kunskap har förutsättningar att känna trygghet och tillit till sin egen och andras 

förmåga. Medborgare med utbildning har förutsättningar att komma till tals, känna sig delaktiga och 

se välfärden som en gemensam angelägenhet.99

Projektet  Livsstilskurs och de Nationella Folkhälsomålen. 

De av riksdagen antagna Nationella Folkhälsomålen fokuserar visserligen på befolkningen som helhet, 
men några av målen kan direkt kopplas till kursens tre ”ben”; Personlig utveckling, Mat och Rörelse, 
nämligen: 

Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället.100  

Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel.101

Målområde 9: Ökad fysisk aktivitet.102  

Utbildning, delaktighet och empowerment är inte bara en förutsättning för demokratiutveckling, utan 
också för en god hälsa. Livsstilskursen har i sitt övergripande syfte haft som mål att motivera till 
livsstilsförändring vilket i sin tur gett de studerande möjligheter att påverka sin livssituation. Kursen 
har, för de studerande, på kort sikt  

[… ] ökat deras vilja och förmåga att försöka förändra verkligheten.103  

och på lång sikt, kan ett ökat Kasam också bidra till ett ökat samhällsengagemang.  

Sammantaget har folkhälsomålet om delaktighet och inflytande, sammanfallit med kursens fokus på 
personlig utveckling – Kasam. Kursens övriga fokus eller ”ben”; Mat och Rörelse, har medvetet 
omfattat folkhälsomålen Goda matvanor och säkra livsmedel och Ökad fysisk aktivitet. I båda fallen 
har kursen, till sitt innehåll, väl uppfyllt folkhälsomålens intentioner om information om, och 
stimulans till, förändrade matvanor respektive fysisk aktivitet.  

Projektet Livsstilskurs som pedagogisk erfarenhet. 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut104, är övervikt och fetma ett problem som ökar mest bland unga vuxna 
och behovet av promotiva, preventiva och vårdande insatser från olika aktörer är stort. Vår 
utgångspunkt för projektet Livsstilskurs var att utarbeta en pedagogisk modell för en folkhögskolekurs 
med inriktning mot unga, överviktiga, som ett alternativ och/eller komplement, till behandlande 
institutioner. I våra kontakter med bland andra Stockholms centrum för Ätstörningar (SCÄ), Nortulls 
Sjukhus och Capio-kliniken i Varberg, har vi fått bekräftat att det finns ett stort behov av denna typ av 
promotivt hälsoarbete för personer som är i riskzonen att bli sjuka. Utbildning är viktigt för unga för 
att kunna gå vidare i livet och vi såg kombinationen mellan formell utbildning och kunskaper kring 
livsstilsfrågor som en unik möjlighet för folkbildningen att bidra till att samhällets kostnader för vård 
                                                      
99 Hälsa på lika villkor, s. 423. 

100 Den nya folkhälsopolitiken, s.7 

101 Den nya folkhälsopolitiken, s.15 

102 Den nya folkhälsopolitiken, s.14 

103 Mattsson, s. 173. 

104 Åtgärder mot fetma, s. 12. 
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av överviktiga minskar. Samtidigt har det varit viktigt att hålla isär Livsstilskursen från behandlande 
institutioner som främst vänder sig till personer som redan har en sjukdomsdiagnos, medan 
Livsstilskursen vänder sig till unga, överviktiga, friska personer i riskzonen för sjukdom. 

Vi har sett att vår pedagogiska modell, verkligen har gett individer möjligheter att, på kort sikt, 
förändra sina liv och därmed har försöket att uppnå ett pedagogiskt mål uppfyllts. Projektet har dock 
lärt oss att livsstilsförändring är en långsam process och vi tror att ett år inte är tillräckligt för att en 
beteendeförändring ska bli bestående. Motivation till en förändring håller ofta i sig i ett halvt år och 
börjar sedan sjunka och därför har vi, till vår pedagogiska modell också lagt en möjlighet att, efter 
avslutad Livsstilskurs, gå ett uppföljningsår på distans. Detta för att bibehålla motivationen till dess 
livsstilsförändringen är befäst. Om vi skulle ha möjligheter att följa upp eleverna under en längre tid 
t.ex. fem år, skulle vi kanske uppnå bättre resultat främst med avseende på viktreducering, men mot 
detta talar att vi är en utbildning inte en behandling.  

Så vad har då lärarna lärt sig av detta försök att uppnå ett pedagogiskt mål? Det pedagogiska målet 
har varit att motivera och befästa en livsstilsförändring och vi har i all planering diskuterat vilket 
innehåll som kan bidra till att uppnå det och vilka metoder som varit lämpligast. Svaret på de 
didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? har gällt kursinnehållet relaterat till de studerandes behov 
av ett ökat Kasam men har samtidigt fått effekter för lärarna. Vi har reflekterat över vad vi menar är 
viktig kunskap, vi har diskuterat vilken fortbildning vi behöver (bland annat fördjupande kurser i 
Motiverande Samtal) för att möta de studerandes behov och vi har funderat hur vi på bästa sätt (”rätt 
man på rätt plats”) kan genomföra det metodiska arbetet. Vi har tillägnat oss ett förhållningssätt till 
studerandegruppens specifika problematik och i anslutning till det, utvecklat och utökat vår metodiska 
”verktygslåda”. Allt detta tillsammans med professionell handledning, har bidragit till att även lärarna 
ökat sitt Kasam, alltså meningsfullheten, begripligheten och hanterbarheten kopplat till 
Livsstilskursen. Ytterligare en erfarenhet, lärdom, vi dragit av projektets pedagogiska mål, är att det 
kan omsättas till andra kurser i livsstilsförändring, med andra målgrupper. 

Framåt 

I våra kontakter med överviktsenheter och andra behandlande institutioner har vi sett att det finns ett 
stort behov av en Livsstilskurs som den projektet syftat till. En sådan kurs kan vara ett led innan 
överviktsbehandling för friska personer eller vara ett stöd efter avslutad överviktsbehandling. Det 
största behovet av en Livsstilskurs finns dock inte hos personer som redan är föremål för behandling 
eller kontakter med behandlande institutioner, utan vår målgrupp finns bland den ökande gruppen 
unga överviktiga som ännu inte är sjuka. Denna grupp återfinns, som tidigare sagts, inom gruppen 
socioekonomiskt utsatta personer med låg utbildning. För denna grupp erbjuder en folkhögskolekurs 
en unik möjlighet att både höja utbildningsnivån och samtidigt förebygga sjukdom. En sådan kurs 
ligger alltså helt i linje med folkhögskolornas uppdrag men, som inom all utbildning, finns en 
målkonflikt mellan det ideologiska uppdraget och vad som är att betrakta som lönsamt. Jag är 
övertygad om att deltagarna finns, men att det kräver en bred och genomtänkt marknadsföring för att 
nå gruppen och samtidigt mod att under ett par år driva en ”icke-lönsam” kurs till dess att den (kanske) 
blivit känd nog att attrahera deltagare. Som situationen ser ut i skrivande stund, kommer Väddö 
Folkhögskola att, till hösten 2009, erbjuda en Livsstilskurs för unga med övervikt inom ramen för den 
ordinarie verksamheten, under förutsättning att antalet deltagare kommer att bli tillräckligt högt, att 
kursen blir ekonomiskt lönsam. Ett reellt hot mot höstens kursstart är att skolans ledning, Stiftelsens 
Styrelse, ser sig tvungen att prioritera ekonomi framför folkhögskolornas ideologiska uppdrag.    

 

 43



 

Referenser 

Litteratur 
Andersen, Tom, Reflekterande processer ,samtal och samtal om samtalen, Mareld (2005) 

Antonovsky, Aaron, Hälsans mysterium, Natur och Kultur (2005) 

Askheim, Ole Petter & Starrin, Bengt, Empowerment, Gleerups(2007) 

Blomberg, Jesper, Projektorganisationen – kritiska analyser av projektprat och praktik, Liber 
Ekonomi (2003) 

Crafoord, Clarence, Människan är en berättelse, Natur och Kultur (2005) 

Eklund, Sven, Arbeta i projekt – en introduktion, Studentlitteratur (2002) 

Engquist, Anders, Om konsten att samtala, Prisma (2006) 

Ewles, Linda & Simnett, Ina, Hälsoarbete, Studentlitteratur (2005) 

Farbring, Åke & Berge, Pia, Beteende - Samtal - Förändring. Arbetshäfte, Kriminalvårdens förlag, 
(2006) 

Hanson, Anders, Hälsopromotion i arbetslivet, Studentlitteratur (2004) 

Josefsson Ingela, Kunskapens former: det reflekterade yrkeskunnandet, Carlsson Bokförlag AB, 
(1991) 

Lööw, Monica, Att leda och arbeta i projekt – en praktisk handbok om att lyckas i projekt. Liber 
Ekonomi (2003) 

Mattsson, Matts, Att forska i praktiken, Kunskapsföretaget i Uppsala AB (2004) 

Miller, William, R & Rollnick, Stephen, Motiverande samtal, Kriminalvårdens förlag(2003)  

Rydqvist, Lars-Göran & Winroth, Jan, Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion, SISU- 
idrottsböcker,( 2003) 

Sahlin, Ingrid(red.), Projektets paradoxer, Studentlitteratur (1996) 

Saugstad, Tone & Mach-Zagal, Ruth, Sundhedspaedagogik for praktikere, Munksgaard (2006) 

Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi, Studentlitteratur (1994) 

Svedberg, Lars, Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap, Studentlitteratur (2007) 

Tidskriftsartiklar 
Olsson, Ulf, Om pedagogikens bidrag till folkhälsoarbetet, Socialmedicinsk tidskrift nr 2 (2000) 

Rapporter 
Den nya folkhälsopolitiken. Nationella mål för folkhälsan. Statens Folkhälsoinstitut 2003:57. 

 44



 

Du Bestämmer! En annorlunda hälsovägledning, Elisabeth Arborelius, Statens Folkhälsoinstitut. 
Rapport 2002:43 

Folkhälsorapport 2005, Socialstyrelsen. 2005 

Forskning av denna världen II – om teorins roll i praktisknära forskning, Vetenskapsrådet (2005) 

Fysisk aktivitet och folkhälsa, Statens Folkhälsoinstitut, rapport 2006:13 

Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan. Socialdepartementet. Betänkande från Nationella 
folkhälsokommittén, Statens offentliga utredningar (SOU), SOU 2000:91 

Lära, växa, förändra. En sammanfattning av regeringens proposition 2005/06:192 

Åtgärder mot fetma, Statens Folkhälsoinstitut, rapport 2002:6 

Internet 
www.moveforward.se/malsattning 2007-11-28 

Folkhälsoenkäten 2007. http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/Folkhalsoenkaten/Resultat-

arkiv/Rapporter/Nat-Reg-2007.pdf 2009-04-03 

Globalt samarbete om matvanor och fysisk aktivitet www.regeringen.se/sb/d/7857  2009-02-08  

Matvanor och fysisk aktivitet. www.regeringen.se/sb/d/7857/a/68776  2009-02-08 

 

 45

http://www.moveforward.se/malsattning
http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/Folkhalsoenkaten/Resultat-arkiv/Rapporter/Nat-Reg-2007.pdf
http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/Folkhalsoenkaten/Resultat-arkiv/Rapporter/Nat-Reg-2007.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/7857
http://www.regeringen.se/sb/d/7857/a/68776


 

Bilagor     Bilaga I 

 

Mätmetoder för övervikt och fetma 

Tabell 1. Mätmetoder för övervikt och fetma. 

MÄTMETOD VAD MÄTER METODEN HUR BERÄKNAS MÅTTET 

BMI 

(Body-mass_index) 

Grad av övervikt/fetma 

Förhållande mellan  

kroppsvikt och längd 

BMI = vikt(kg)÷längd² 

Ex. BMI = 90 kg÷ 1,7m x 1,7m = 31 kg/ m² 

                   

Midja-höftkvot 

(midja/stussmått) 

 

Var fettet är lokaliserat. 

Midjeomfång i förhållande 

till höftomfång. Bukfetma 

Midjemått (cm) ÷stussmått (cm) 

Midjemått mäts stående efter utandning, mitt 

emellan nedersta revbenskammen och höftkammen.

 Mätningen görs på morgonen innan frukost 

Midjemått 

(bukomfång) 

Bukfett 

Fettet inne i och utanpå  

buken 

Höftomfånget mäts över vidaste delen 

Över stussen/skinkorna. 

Källa: Åtgärder mot fetma, s.10. 
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Bilaga II 

 

Klassifikation av övervikt och fetma 

 

Tabell 2. Klassifikation av övervikt och fetma.  

KLASSIFIKATION (ALTERNATIV BENÄMNING) BMI(KG/M²) HÄLSORISK 

Undervikt  < 18,5 Riskerna varierar beroende på 

Orsak till undervikten 

Normalvikt  18,5 – 24,9 Normalrisk 

Övervikt  25 – 29,9 Lätt ökad 

Fetma Obesitas/kraftig övervikt ≥30 Måttlig till mycket ökad 

Fetma klassI Fetma 30,0 – 34,9 Måttligt ökad, ökad risk 

Fetma klass II Kraftig/svår fetma 35,0 – 39,9 Hög, kraftigt ökad risk 

Fetma klass III Extrem fetma ≥40 Mycket hög, extrem riskökning

Källa: Åtgärder mot fetma, s.11. 

 

 

 

Gränser för bukfetma och ökad risk för metabola komplikationer 

 

Tabell 3. Gränser för bukfetma och ökad risk för metabola komplikationer. 

 

 MIDJEMÅTT ELLER 
BUKOMFÅNG 

 MIDJA/ 
STUSSKVOT 

Risk för metabola 
komplikationer 

Ökad risk Mycket ökad 
risk 

Ökad risk 

Män ≥94 cm ≥102 cm 1,0 

Kvinnor ≥80 cm ≥cm 0,8 

Källa: Åtgärder mot fetma, s. 11.
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Bilaga III 

 

Hälsofrämjande respektive sjukdomsförebyggande åtgärder. 

Tabell 4. Hälsofrämjande respektive sjukdomsförebyggande åtgärder. 

HÄLSOFRÄMJANDE ÅTGÄRDER SJUKDOMSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

Åtgärder utanför hälso- och sjukvårdens ramar 

Ex.stödjande miljöer 

Åtgärder inom hälso- och sjukvården 

Ex. att förhindra sjukdom och olyckor 

genom att orsakerna undanröjs 

Att stärka kroppens motståndskraft mot  

uppkommet angrepp på hälsan. 

Ex läkemedelsbehandling , operationer 

Förbättra hälsan, där hälsa ses som individens 

subjektiva upplevelse och något annat än 

sjukdom 

Förhindra sjukdom – i detta fall fetma, där  

sjukdom är ett professionellt identifierat 

tillstånd som kan åsättas en diagnos. 

Målgruppen för insatserna utgörs av 

befolkningen i allmänhet.  

Målgruppen utgörs av riskgrupper ex. överviktiga. 

Källa: Åtgärder mot fetma, s. 20.
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Bilaga IV 

 

Grundschema 

 

 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Klasstid Matematik Mat Tema Drama 

Tema 

Promenad 

Vattengympa Mat 

Promenad 

Tema 

Promenad 

Drama 

L U N C H 

Tema Vattengympa Tema Rörelse 

 

  

Tema Engelska/ 

Svenska 

Tema     

 

 

Kursens olika teman 

Förutom kursens övergripande fokus ( personlig utveckling, mat, rörelse) och kärnämnesstudier, kom 
kursen arbeta med olika teman. Testkursens teman var: 

Jaget i (om-)världen – Vem är jag? Vilka mönster har jag?  Grupp/socialpsykologi. Drama. 

Mat och miljö – Hur kan jag bidra till ett hållbart samhälle? Naturkunskap, samhällskunskap, mat och 
näringslära. 

Stress/stresshantering – Kan man stressa sig till övervikt? Kroppskännedom. Stresshanteringstekniker. 
Du Bestämmer! Metoden. 

Motivation I – Vilken betydelse har motivationen för livsstilsförändring? 

Livsåskådning – Samhällskunskap, religion, etik/moral, mat och näringslära. 

Motivation II – Vilken betydelse har motivationen för livsstilsförändring? Hur ska jag gå vidare efter 
avslutad kurs? 
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Bilaga V 

   

Personligt livsmönster 

Personligt livsmönster är en hälsovägledningsmetod utarbetad av Helena Iller, Överviktsenheten vid 

Huddinge Karolinska Sjukhus, där personen med hjälp av sju färger, i samtal med en ledare, får skatta 

ett antal variabler från svart till ljust gult (till exempel sömn, relationer, smärta) och själv kommentera 

detta. Under samtalet växer en färgstapel fram som ger en bild av personens upplevda livssituation. 

Färgstapeln tjänar som underlag för diskussion kring eventuellt behov av stöd för förändring. 

Exempel på skattningsschema. 

Ex. variabler Färg Kommentar 

Sömn  Sover jättebra 

Relationer  Har inga vänner 

Smärta  Ont i knä och rygg 

 

 

Du-Bestämmer! metoden 

Du Bestämmer! metoden är en hälsovägledningsmetod utarbetad av Elisabeth Arborelius.  

Syftet med metoden är ”att klargöra det egna förhållandet till begreppet hälsa och dra  

slutsatserna av detta”. Detta innebär att varje elev själv ska kunna komma fram till vad just  

han/hon mår bra av SAMT att bestämma sig för vilka eventuella åtgärder han vill vidta för att  

nå dit, och att eleven för detta ändamål tar hälsovägledaren till hjälp på det sätt han själv 

 önskar.[…]Metoden innebär att eleverna deltar i tre gruppsamtal varvade med tre individuella  

samtal under ett par månaders tid.[…] Arbetssättet präglas i hög grad av  

VÄRDERINGSFRIHET, dvs. hälsovägledarens uppgift är genomgående att vägleda, dvs. 

undvika att styra, värdera eller moralisera, när han är eleven behjälplig med att definiera  

hälsa, sätta upp mål och lägga upp strategier.[…]Arbetssättet präglas också av en konkret 

 arbetsmetodik. I såväl gruppsamtal som enskilda samtal används genomgående  

ARBETSBLAD för att rita upp och tydliggöra vad man pratar om och vad man kommer fram  

till.[…]De enskilda samtalen är inte samtalsterapi. 

   

Källa: Du Bestämmer!En annorlunda hälsovägledning, Elisabeth Arborelius, Statens Folkhälsoinstitut. 

Rapport 2002:43. s.2. 
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Bilaga VI 

 

Exempel på tagna kontakter. 

 

 

ADRESSAT TYP AV KONTAKT 

Samariterhemmet i Uppsala Telefonkontakt och informationsblad 

Försäkringskassan i Norrtälje, rehab. Telefonkontakt 

Skolsjuksköterskan, Rodengymnasiet, Norrtälje Telefonkontakt 

Rodengymnasiets i Norrtälje utbildningsmässa Bokbord 

Kuratorsmottagningar vid Socialförvaltningarna 
inom Stor-Stockholms Norra kommundelar  

Brev med informationsblad 

Ungdomsmottagningar i Stockholms Län Brev med informationsblad 

Sveriges Television, ”Toppform” Mejl 

Skolsköterskornas intresseorganisation Brev med informationsblad 

Försäkringskassorna i Stockholms Län Brev med informationsblad 

Skolläkarnas intresseförening Mejl 

Folkhälsoansvariga inom alla Landsting Brev med informationsblad 

Hälsolinjen, Stockholms Läns Landsting Brev med informationsblad 

Sunt Liv Mejl. 

Överviktsenheten, Huddinge Karolinska 
Universitetssjukhuset.     

Telefonkontakt  

Överviktsenheten Barn, Huddinge Karolinska 
Universitetssjukhuset 

Telefonkontakt och informationsbesök 

Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS, 
Stockholms Läns Landsting 

Mejl 

Nationellt Centrum för ätstörningar Brev och informationsblad 

Kurator CLL, Norrtälje Brev och informationsblad 

Lärcentra Mejl 

Tidskriften Skolhälsan Annons 

Skolkuratorstidningen Annons 
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Ams-infocenter Mejl 

Syo- konsulenter, Stockholms Läns 
gymnasieskolor 

Brev och informationsblad 

Roslagen Runt Annons 

Stockholms centrum för Ätstörningar, SCÄ Telefonkontakt och informationsbesök 

CAPIO Anorexicentrum, Varberg Telefonkontakt och informationsbesök 

Överviktscentrum, Norrtulls sjukhus Telefonkontakt och informationsbesök 
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Bilaga VII 

 

 

Mitt Livsstilsschema 

 

 

 

 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG SUMMA

Ätit nyttigt 

Enl.tallriksmodellen 

        

Tre mål mat 

 

 

        

Motion minst 30 
min. 

 

        

Sovit bra 

 

 

        

Ätit/druckit ”trash” 

 

        

Mått bra 
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Bilaga VIII 

 

Grundschema januari 2007  till och med juni 2008. 

 

 

 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Klasstid Balans i kropp o 
själ 

Tema Kommunikation Mat 

Tema 

Promenad 

Vattengympa Tema 

 

Kommunikation 

 

Mat 

L U N C H 

Tema Vattengympa Tema Engelsk konv. 

 

 Styrketräning 

/Vattengympa 

Tema Matte Rörelse  Svenska/ 

Egen studietid 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54



 

Bilaga IX 

Livsstilsförändring för dig med övervikt 

Livsstilsförändring innebär att lära känna sig själv och sin kropp, att våga utmana gamla mönster och 

att prova nya vanor . 

Väddö Folkhögskola har en ” Livsstilskurs för dig med övervikt” vars syfte är att motivera och befästa 

en livsstilsförändring. Fokus läggs vid: 

• Personlig utveckling – att lära känna sig själv och stärka självförtroendet. Vi lär oss genom 

Motiverande samtal och målarbete. Vi arbetar med kommunikation och grupputveckling. 

• Maten – att bli medveten om sitt ätbeteende för att kunna förändra det. Vi lagar och provar 

nya rätter och nya smaker och använder också kostprogram. 

• Rörelse – att hitta rörelseglädje och att finna en vardagsmotion. Vi provar olika 

träningsformer som vattengympa, styrketräning, friluftsaktiviteter. 

 

Arbetet sker på olika sätt, både praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, genom studiebesök, 

föreläsningar och ”pröva-på” aktiviteter. Redovisningar sker genom utställningar, föredrag, skriftliga 

arbeten. 

Undervisningen sker i olika teman, där kärnämnen kan ingå för den som vill komplettera sin 

gymnasiebehörighet.  

Internatet utgör en viktig del i undervisningen. Här kan vi i en trygg miljö prova (och befästa) nya 

vanor, lära känna nya människor, öka vår sociala kompetens. 

Kursen vänder sig till unga vuxna (över 18 år) och studierna sker på heltid, 38 veckor, på Väddö 

Folkhögskola (studiemedelsberättigat). Möjlighet finns för ett uppföljningsår på distans med 3 träffar 

per termin på Väddö Folkhögskola (ej studiemedelsberättigat). 

Kursstart: 10 januari 2007.  

Sista ansökningsdag: 15 december 2006  

Information: Tel. 0176 528 00 Kursföreståndare: Tel. 0176 52811/528 11 

 E-post: info@vaddo.fhsk.se     Hemsida: www.vaddo.fhsk.se      
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