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Coachande 

och hälsofrämjande arbetssätt

Ett pedagogiskt verktyg för att nå maximal utveckling och ett stimulerande lärande
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Abstract

Syftet med artikeln är att beskriva hur vi på KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningscenter 

Artikeln belyser hur studier inom vuxenutbildning kan individanpassas, genom att utgå 

skolans styrdokument och litteratur om lärande, hälsa och coachning och utifrån teorier om 

Arbetssättet har resulterat i att de studerande enligt skolans utvärderingar, upplever ett 

Maria Ståhl är idrottslärare och arbetar som lärare och coach på Barn- och fritidsprogrammet 
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KompetensUtvecklingsInstitutet är en auktoriserad utbildningsanordnare i Nacka kommun 

grupp och på distans inom gymnasieskolans Omvårdnadsprogram, Barn- och fritidsprogram 

Samhällsutvecklingen med ny teknologi och internationalisering ställer nya ökade 

Arbetsmarknaden som våra* blivande pedagoger kommer att möta, efterfrågar styrkor 

Skolan har en viktig roll i denna utveckling, vilket också synliggörs i Läroplanen för de 

hälften av våra studerande har från grundskolan endast fått möta den traditionella 

Nilsson hänvisar till forskning som konstaterar att ohälsa och skolproblem hänger samman 

om två olika glasögon eller perspektiv, de hälsopedagogiska och de pedagogiska glasögonen 

* med våra, vi och vårt syftar vi i fortsättningen på artikelförfattarna
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empowerment, där människan tar makten över sig själv, för att förklara och diskutera framgång 

För att skapa goda förutsättningar för inlärning och ett livslångt lärande arbetade vi 

aktivt och medvetet fram ett arbetssätt som utgår från ett hälsopedagogiskt synsätt, med den 

Vårt mål har därför blivit att få de studerande att förstå värdet med att själva stå i centrum 

Syftet med den här artikeln är att beskriva hur ett coachande och hälsofrämjande arbetssätt kan 

studier genom att utgå från de studerandes behov, tidigare erfarenheter och deras nuvarande 

arbetssättet har vi även valt att titta på teorier kring lärande och hälsa samt teorier kring 

 

tillvägagångssätt 

Samtliga lärare på KompetensUtvecklingsInstitutet har under 2007-2009 genomgått 

Artikelförfattarna har granskat skolans styrdokument och litteratur om lärande, hälsa och 

tillsammans med våra studerande är inte och har inte varit en färdig modell utan måste ses som 

samt de enskilda individer som börjar studera hos oss bidrar till att forma och utveckla vårt 
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arbetssättet på samtliga program och framförallt på de två program som syftar till att utbilda 

Följande del är indelat i fyra avsnitt där vi kommer att redogöra för de kopplingar som vi 

handlingsförmåga och möjligheter att prestera i skolan, det vill säga för att kunna lära måste 

”…för att kunskaperna , engelska eller matematik , skall få en bra grogrund måste eleven må 

Skolans uppgift är att främja lärande och att skapa en god och stödjande miljö för lärande 

ett lärande sker är engagemang, glädje, respekt, goda relationer, motivation och känsla av 

fundera över vad som gör att människor förblir friska, trots att de utsetts för alla möjliga 

komponenter: begriplighet (att förstå), hanterbarhet (att kunna och ha möjlighet att påverka) 
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menar vidare att ett högt KASAM inte är detsamma som god hälsa, men högt KASAM ger 

Aaron Antonovskys salutogena hälsosynsätt:

”En skola som vill vara hälsofrämjande skall enligt denna teori stärka elevens känsla av 

Anledningen till att vi har valt att studera teorier kring lärande är att vi anser det svårt att 

arbeta med ett coachande och hälsofrämjande arbetssätt om vi inte har en djupare förståelse 

utgår vi från att lärande är varaktiga förändringar och kompletteringar av en individs vetande 

John Dewey (1859-1952), betonade betydelsen av att kunskapen skulle vara nyttoinriktad och 

uppgift blev att uppmärksamma elevernas intressen och stimulera dem till lösning av olika 

Jean Piaget (1896-1980) beskriver kunskapsutvecklingen som en aktiv process där 
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Carl Rogers (1902-1987) var en amerikansk psykolog och psykoterapeut och anses vara en 

verklig inlärning med utgångspunkten från eleven kännetecknas av: personligt engagemang, 

egna initiativ, eleven vet bäst huruvida inlärningssituationen är anpassad till hans eller 

traditionella undervisningen handlar om rent kunskapsöverförande och att det som lärs ut inte 

Konsekvenserna av Rogers idéer blev att coachen ska försöka att skapa acceptans, tillit och 

och eleven kommer efter hand att förändra sitt beteende, attityd och kanske även sin 

Det gäller att göra kunskapen till sin egen och all inlärning är ominlärning och förändring 

anpassningsprocess, möjliggörs begreppsliga broar över olika situationer i livet, som skola, 

Dewey, Piaget, Kolb och Boud betonar alla sammanhangets betydelse, vikten av att 

Upplevelsebaserat lärande är ett holistiskt lärande där pedagogen/ coachen medvetet integrerar 

och använder sig av elevernas erfarenheter, färdigheter, kunskaper och värderingar (Nilsson & 

Vi anser att upplevelsebaserat lärande har många knytpunkter som överensstämmer med ett 

sociala dynamik, tillgängliga resurser, och gruppmedlemmarnas fysiska, emotionella och 

eleven klarar av utmaningen förbättras bland annat självförtroende, ansvarstagande och 
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likheter inom coachning och upplevelsebaserat lärande även presenteras i andras källor, till 

Ordet ”coach” kommer ursprungligen från namnet på den ungerska byn Kocs, som betyder häst 

Coachning utgår från en humanistisk, optimistisk människosyn och är inriktad på 

som vi har använt till vår artikel, till exempel Gjerde (2004) och Andersson (2000), anges 

att människorna själva har svaren inom sig och ett lärande måste alltid utgå ifrån individens 

Sokrates undervisade inte utan gick runt på gatorna i Athen och ställde frågor och samtalade 

Sokrates människosyn överensstämmer med den syn man har på människan inom 

coachning skulle vara resultatorienterat och att det inte var undervisning på ett traditionellt sätt, 

utan en metod att handleda andra till att upptäcka sina egna möjligheter och att underlätta för 

Coachning kan ses som hjälp till självhjälp, och för att bli en bra coach krävs ett starkt 

behöver coachen förhålla sig neutral i samtalet så att individen får lära sig om sig själv samt 

insikter ska sedan leda till att individen blir beredd att omsätta dem till praktisk handling 
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Den första inriktningen hävdar att coachning är allt det som en coach gör, det vill säga själva 

inte behöver veta mycket mer eller till och med mindre än den som blir coachad, det som krävs 

Den andra inriktningen är de som hävdar att coachning är ett samlat begrepp för alla sätt 

att det råder full enighet bland coachningskolorna om att en bra coach ställer frågor, så kallade 

Rudyard Kipling symboliserar detta med följande:

Inom coachning bör man undvika ordet ”varför”, då det ordet kan få den coachade 

informationen som man söker, t ex ”Vad vill du uppnå”?, istället för ”Varför gjorde du det”? 

Gjerde (2004) menar att den humanistiska traditionen/psykologin har likheter med 

”Ja”, sa Nasse, “Kanin är begåvad” 

Med denna berättelse vill Gjerde lite tillspetsat säga att ju mindre förstånd coachen har, 
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Alla våra studerande på KompetensUtvecklingsInstitutet får direkt vid skolstart en personlig 

skapa en god kontakt som är förutsättningen för ett samarbete måste vi vara medvetna om vårt 

kartläggningssamtalet och lärstilstestet, formuleras gemensamt ett individuellt studieupplägg 

har vi bland annat hämtat inspiration av den så kallade GROW- modellen, där den studerande 

Syftet med uppföljningssamtalen är att utvärdera och följa upp det som formulerades i 

den individuella studieplanen vid skolstarten, samt dokumentera resultat och eventuella 

är att vägleda, stödja och uppmuntra den studerande till att nå kursmålen på bästa möjliga 

diskuterar coachen med varje studerande om möjliga arbetssätt för att uppnå kursmålen och de 

Skolan erbjuder föreläsningar, webbaserad lärplattform, schemalagda coachtider, samt 

dokumenterar den studerandes kunskaper och erfarenheter som de har skaffat sig i annan 

För att tillfredsställa våra studerandes olika lärstilar, behov och förutsättningar, samt visa 

på goda exempel för de blivande pedagogerna, så arbetar vi medvetet med att variera vår 

de själva ska upptäcka sina egna resurser och ge dem verktyg, för att klara av att uppfylla sina 

Arbetssättet bygger på ett upplevelse- och erfarenhetsbaserat lärande, där vi ser processen 
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coach på vilket sätt de vill uppnå kursmålen samt vilket betyg de satsar på att uppnå i de olika 

första kurserna i utbildningen försöker vi att tydliggöra vårt arbetssätt men har stor respekt för 

att det kan kännas svårt om man inte är van att ta så stort ansvar för hur man vill lyckas nå sina 

målen i kursen, men efterhand som de studerande blir ”varma” i vårt arbetssätt ”snålar” vi med 

är till för att stämma av med den studerande hur det går, vad den behöver hjälp med och 

Genom att vi medvetet arbetar med det coachande och hälsofrämjande arbetssättet och hela 

tiden har på oss ”hälsoglasögonen” så utvecklas pedagogiken och arbetssättet kontinuerligt 

att bära med oss i vårt arbete:

som studerande behöver, inte nödvändigtvis är den informationen du vill ge mig…”

(Olsson, 2008)

Coachning innebär följande i vårt arbetssätt:



14 Artikel nummer 7/2009 Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan 

utvärderingarna framkommer det att de studerande i hög grad är nöjda med vårt coachande 

Kvalitetsundersökningarna från Skolverket, Nacka kommuns årliga utvärderingar 

samt KompetensUtvecklingsInstitutets egen utvärdering visar att eleverna vid skolan 

samarbetsprojekt mellan olika kommuner och även i deras observationsrapport 2007, 

senaste åren har vår skola blivit nominerade i kategorin ”maximal utveckling och stimulerande 

Under APU perioden gör den studerandes mentor alltid ett besök för att diskutera med 

handledaren och den studerande om hur det går på praktiken och då får vi ofta höra att 

handledare på förskolor och fritidshem, tycker att våra studerande är goda förebilder för barnen 

och coachar dem till att våga göra bort sig, ta egna beslut och se positivt på situationer som 

tillfällen fått höra av handledarna, att de anser att de besitter förmågor som efterfrågas på 
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olika pedagogiska riktningar, till exempel i Reggio Emilia -pedagogiken och i Montessori 

verktyg inte är det enda sättet att individanpassa undervisningen utan kan vara ett sätt bland 

Syftet med ett coachande och hälsofrämjande arbetssätt har för oss varit att de studerande 

som vi tidigare nämnt under resultatdelen, anser vi det rimligt att anta att våra studerande 

delvis beror på vårt arbetssätt, men andra faktorer kan också ha betydelse, till exempel att 

Vi ser att vårt arbetssätt inte bara har lett till ett stimulerande lärande, utan även 

dessa förmågor stimuleras via den traditionella undervisningspedagogiken i samma höga grad 

som i ett coachande, hälsofrämjande arbetssätt, traditionella undervisningsmetoder når inte alla 

”Skolans uppdrag att främja lärandet förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegreppet, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och hur 

Vi anser att det coachande och hälsofrämjande arbetssättet med fördel även kan användas 

Vi tror att coachning som pedagogiskt verktyg med många kopplingar till upplevelse- och 

som till exempel sammanhang, engagemang och känslor betydelsefulla, vilka också är viktiga 

Finns det några nackdelar eller svårigheter med detta arbetssätt? Ja, det är framförallt ett 

Vi tror även att pedagogen och den studerande behöver skolas in i detta arbetssätt för att 
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När vi då talar om att det är önskvärt att de använder olika källor för att söka information och 

lösningar och svar på hur de ska gå till väga för att söka kunskapen och nå sina mål, försöker 

är i dessa fall att hjälpa individen att förstå värdet i att själv söka sin egen väg och sina egna 

Coachning bygger på att individen tar ett stort ansvar och att individen själv har svaren 

svårigheter där vi erfarit att den studerande inte vill eller för tillfället inte kan ta detta stora 

lyckas med vårt coachande och hälsofrämjande arbete fullt ut med varje studerande, men vi gör 

studerande läser enligt gymnasieskolans mål och betygskriterier och har oftast en begränsad 

på sig att prestera betyg enligt antal sökta poäng, om detta inte sker kan de bli skyldiga att 

och coacha dem till att göra realistiska och tydliga planeringar som utgår ifrån att kursmålen 

via vårt coachande arbetssätt tillsammans med många andra faktorer, fått så starka insikter 

kring sin egen potential, sin egen styrka och kraft så att det har lett till omtumlande och stora 

av den erfarenhet de får genom det coachande och hälsofrämjande arbetssättet, i såväl 
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