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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka hur grundskolan inkluderar fysisk aktivitet under skoldagen 

samt jämföra hur det hälsofrämjande arbetet ser ut på en grundskola med anställd 

hälsopedagog jämfört med en grundskola utan anställd hälsopedagog. Tre frågeställningar 

formulerades; Hur inkluderas fysisk aktivitet under skoldagen för elever i årskurs 1 på de 

utvalda grundskolorna? Hur skiljer sig det hälsofrämjande arbetet på en skola med anställd 

hälsopedagog jämfört med en skola utan anställd hälsopedagog? Hur är hälsopedagogen 

inkopplad i det hälsofrämjande arbetet? 

Metod: 

Studiens material samlades in genom observationer, kvalitativa enkäter och semistrukturerade 

intervjuer. En klass i årskurs 1 observerades under två dagar för att undersöka hur den fysiska 

aktiviteten inkluderades under skoldagen. Utvald skolpersonal fick svara på en enkät 

angående skolans hälsoarbete för att undersöka hur skolornas arbeten skiljde sig åt. Två 

semistrukturerade intervjuer utfördes för att utforska hälsopedagogens roll i det 

hälsofrämjande arbetet. 

Resultat och diskussion: 

Båda grundskolorna hade rastaktiviteter och rörelsepauser inlagda under skoldagen. 

Skillnaden mellan skolorna var att det hälsofrämjande arbetet på skolan med hälsopedagog 

bedrevs av hälsopedagogen medan den på skolan utan hälsopedagog bedrevs av en engagerad 

lärare. Läraren fick inspiration och kunskap från ”spring i benen” projektet. Skolan utan 

hälsopedagog hade större ytor och fler förutsättningar till fysisk aktivitet på skolgården. 

Skolan med anställd hälsopedagog hade begränsade ytor till fysisk aktivitet på grund av 

ombyggnation. Utöver detta var rastaktiviteterna mer fysiskt utmanande på skolan utan 

hälsopedagog. Detta var troligen en konsekvens av den begränsade skolgårdsytan på skolan 

med hälsopedagog. 

Slutsats 

Slutsatsen som kan dras i denna studie var att det hälsofrämjande arbetet på skolorna var 

liknande på så sätt att båda skolorna inkludera praktiska moment i undervisningen, aktiva 

raster samt aktiva pauser under skoldagen. Dock låg ansvaret över den fysiska aktiviteten hos 

olika professioner på skolorna. Hälsopedagogen hade den kompetens som krävdes för att 

bedriva det hälsofrämjande arbetet på egen hand, medan klassläraren på skolan utan 

hälsopedagog fick inspiration och kunskap från “spring i benen” projektet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar 

Enligt FYSS 2017 bör barn och ungdomar från 6-17 år utföra minst 60 minuter fysisk 

aktivitet per dag. Den fysiska aktiviteten ska främst vara av aerob karaktär med måttligt till 

hög intensitet. Muskel- och skelettstärkande aktiviteter samt aerob fysisk aktivitet på hög 

intensitetsnivå bör utföras minst 3 gånger i veckan. Den muskelstärkande och 

skelettstärkande aktiviteten kan utföras som en del i lek, löpning och hopp.(FYSS, 2017). 

1.1.2 Fysisk aktivitet och hälsa 

Enligt FYSS 2017 finns det vetenskaplig evidens för positiva samband mellan fysisk aktivitet 

och skeletthälsa, psykisk hälsa samt självförtroende i åldersgruppen 6-17 år. Tvärsnittsstudier 

och experimentella studier visar att de barn och ungdomar som är mer fysiskt aktiva har en 

bättre hälsa jämfört med de barn och ungdomar som är mindre fysiskt aktiva. 

Fysisk aktivitet medför positiva effekter på självkänslan, självuppfattningen, 

skolprestationen, konditionen, muskelstyrkan, skeletthälsan och insulinkänsligheten. 

Det finns positiva samband mellan kondition och skolprestation, muskelstärkande träning och 

muskelstyrka, viktbelastade aktivitet och benmineraltäthet, pulshöjande träning och hög 

kondition samt konditionsträning och insulinkänslighet. 

Konditionsträning tycks dessutom ge största blodtryckssänkande effekten hos barn och 

ungdomar med övervikt/fetma och/eller högt blodtryck. Dock skulle träningens utformning 

behöva undersökas närmare. (FYSS, 2017) 

1.1.3 Hälsa 

Det finns ingen rak definition av hälsa som passar in i alla sammanhang.  

Utifrån den biomedicinska utgångspunkten definieras hälsa som frånvaro av sjukdom. Denna 

definition har utvecklats och inbegriper idag en mer humanistisk utgångspunkt som 

inkluderar upplevelser av meningsfullhet, känsla av sammanhang och välbefinnande på olika 

sätt.  

WHO:s definition av hälsa 1948 var följande “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp”. Denna 

definition vidareutvecklades senare 1970 till “Målet för hälsoarbete är att uppnå en sådan 

nivå av hälsa, att det stöder människor att kunna leva socialt och ekonomiskt produktiva liv”.  
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Synen på hälsa har förändrats från att vara ett statiskt tillstånd till att ses som en process. 

Fysiska, personliga och sociala resurser påverkar vår hälsa. Individer som upplever god hälsa 

kan tillfredsställa sina behov, klara sig i sin fysiska och sociala miljö samt kan identifiera och 

förverkliga sina önskningar. (Wramner, K et al, 2017) 

1.1.4 Fysisk aktivitet och inaktivitet 

Den fysiologiska definitionen av fysisk aktivitet är ”all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver den energiförbrukning vi har i vila”. Fysisk aktivitet kan ske 

överallt. I hemmet, på jobbet, på fritiden, under transporter samt under organiserad fysisk 

träning. Fysisk inaktivitet, stillasittande eller inaktivitet är begrepp som beskriver avsaknad 

av kroppsrörelse. Dessa rörelseformer är nära den energiförbrukning vi har vid vila. 

Begreppen används ofta för att klassificera de personer som inte uppnår rekommendationerna 

om fysisk aktivitet. (FYSS, 2017) 

1.1.5 Hälsofrämjande arbete 

Syftet med det hälsofrämjande arbetet är att förbättra hälsotillståndet för enskilda individer 

och/eller grupper. Att främja hälsan genom att förespråka, stötta, uppmuntra och prioritera en 

hälsofrämjande livsstil. Sociala, ekonomiska och miljörelaterade aspekter är viktiga 

påverkande faktorer för hälsan. Dessa aspekter är oftast utanför individens kontroll. Därmed 

är det en grundläggande målsättning inom det hälsofrämjande arbetet att stärka människors 

förmåga att kunna ta mer kontroll över de aspekter som påverkar deras hälsa i livet. Kärnan i 

det hälsofrämjande arbetets är kortfattat “att stödja människor att förbättra sin hälsa och 

skaffa sig bättre kontroll över den”. (Ewles & Simnett, 2005) 

1.1.6 Spring i benen 

Stockholm stad startade hösten 2017 hälsoprojektet ”Spring i benen”. Syftet med projektet är 

att ”ge eleverna regelbunden rörelse under skoldagen” samt stödja Stockholms grundskolor i 

det hälsofrämjande arbetet. Spring i benen är ett nätverk med cirka 145 skolor i Stockholms 

län. Genom nätverket delar och får skolorna förslag på aktiviteter som kan genomföras på 

raster eller i klassrummet för att öka elevernas fysiska aktivitet. (Stockholm stad, 2019) 

Brain breaks är en kort rörelsepaus i klassrummet på ca 2-5 minuter. Syftet med pausen är att 

öka koncentrationsförmågan. Morgonpuls/pulspass är en pulshöjande aktivitet som ger 

positiva effekter på hälsan och skolresultatet. Organiserade rastaktiviteter är ledarledda 

aktiviteter på rasterna som syftar på att höja pulsen och aktivitetsgraden. Rastaktiviteterna 
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ökar gemenskapen och koncentrationen samt främjar den egna hälsan och sammanhållningen 

hos eleverna. (Stockholm stad, 2017) 

1.1.7 Grundskolan 

Grundskolan kan vara kommunal, enskild eller statlig. Detta innebär att grundskolan antingen 

kan ansvaras av offentliga sektorn eller en enskild huvudman. 

Grundskolans arbete styrs av läroplanen från 2011. Denna läroplan är utformad för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Den består av fem delar; ”skolans 

värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, 

fritidshemmet samt kunskaper som kompletteras med kunskapskrav”. (Nationalencyklopedin, 

2019). 

Läroplanen beskriver skolans uppgift; vad som är viktigast i skolans arbete samt vilka mål 

som skolan ska sträva mot. I Sverige är det regeringen som beslutar om läroplaner. 

(Nationalencyklopedin, 2019) 

 

I skollagen (2010:800), 10 kap. 2§ om grundskolan står det att utbildningens syfte är att ”ge 

eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa” samt 

”främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet”. Dessutom ska utbildningen vara utformad ”så att den bidrar till 

personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för 

fortsatt utbildning”. 

1.1.9 Teoretiskt ramverk 

Youth Physical Activity Promotion Model (YPAPM). 

Teorin är utvecklad av Gregory J. Welk utifrån en annan modell som heter Precede- Procede 

model. Youth Physical Activity Promotion Model inriktar sig specifikt på barn. Därmed sågs 

den som användbar i denna studie för att öka förståelse för vad som påverkar ett barns 

beteende när det gäller de hälsofrämjande levnadsvanorna. Inom YPAPM finns det tre 

övergripande faktorer; predisposing factors, reinforcing factors, enabling factors. 

Predisposing factors handlar om variabler som innefattar sannolikheten till att barn blir 

regelbundet aktiva. Welk utformade två grundläggande frågor utifrån detta. Anser barnet att 

det är värt? Denna fråga innefattar komponenter som har att göra med attityder, 

föreställningar om samt upplevda fördelar av fysisk aktivitet. Har barnet en egen tro på att 

hen klarar av det? Denna fråga innefattar komponenter som har att göra med upplevd 
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kompetens, självförmåga och fysisk självkänsla. Denna fråga fokuserar mer på hur barnet 

upplever sig kapabel till att genomföra fysisk aktivitet.  

Reinforcing factors handlar om hur omgivningen kan uppmuntra samt främja barnets fysiska 

aktivitet och hälsa. Stödet runtom ett barn har en stor betydelse för barnets hälsa. Föräldrars 

tro på barnets förmåga, föräldrars uppmuntran samt kamraters och coachers stöd till fysisk 

aktivitet är exempel på förstärkande faktorer i barnets omgivning. 

Enabling factors är de faktorer runtomkring som möjliggör fysisk aktivitet. Det kan vara 

tillgång till grönområden och utrustning, men även barnets fysiska förmåga och vikt. 

Modellen YPAPM har även en demografisk del som Welk (1999) menar är viktig för att öka 

förståelsen av de påverkansfaktorer som ungas hälsobeteenden består av. I den demografiska 

delen tar man upp de individuella skillnader som finns gällande utövandet av fysisk aktivitet. 

Det är exempelvis ålders-, köns-, socioekonomiska- och kulturella skillnader. (Welk, 1999) 

 

 

1.2 Tidigare forskning 

I dagens läroplaner för grundskolan står det att skolan ska “erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2019). Juni 2018 skickade skolverket 

ut enkäter till alla kommunala huvudmän, 32 enskilda huvudmän, sameskolstyrelsen och 

specialpedagogiska skolmyndigheten. Enkäten handlade om förekomst av mål och riktlinjer, 

på vilka sätt huvudmännen uppmuntra till fysisk aktivitet samt om det gjorts uppföljning på 

hur skolenheter jobbar med daglig fysisk aktivitet. Av 324 huvudmän i urvalet svarade 246 
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på enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 76 %. Endast 24 % av dessa uppgav att de hade 

tagit fram riktlinjer och mål om daglig fysisk aktivitet i skolan. Enkäten från 2018 visar att 

huvudmännen inte prioriterar det hälsofrämjande arbetet gällande regelbunden fysisk aktivitet 

för eleverna i tillräckligt hög grad. (Skolverket, 2019) 

 

Skolan är en viktig aktör för barns förutsättningar till fysisk aktivitet nu och senare i livet. 

Inom grundskolan finns möjligheter till multikomponenta åtgärder som inkluderar rutiner, 

pedagogik och struktur som uppmuntrar till hälsosamma levnadsvanor. 

Fler skolidrottstimmar, aktiva moment i den vanliga undervisningen, aktiva raster samt 

förändringar av skolgårdsmiljön kan leda till ökad fysisk aktivitet. Utöver detta är insatser i 

form av undervisning i hälsa och idrott samt miljöer och omgivningar som stimulerar till 

fysisk aktivitet och friluftslivsaktiviteter främjande för en ökad fysisk aktivitet. 

Skolans hälsofrämjande arbete är extra viktigt för de barn vars hemmiljö inte ger tillräckligt 

med stöd för fysisk aktivitet. 

Det saknas information om hur skolor genomför sitt hälsofrämjande arbete och det är 

sannolikt en stor variation mellan olika skolor. Därmed är detta ett aktuellt område att 

undersöka mer. (Folkhälsomyndigheten, 2017) 

 

I Folkhälsomyndighetens grundrapport ” Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18” står det att 

en stor andel av barnen i åldrarna 11, 13 och 15 inte är tillräckligt fysiskt aktiva utifrån 

rekommendationerna på 1 timme fysisk aktivitet per dag. Flickor i 15 års ålder rör sig minst. 

Andelen barn som tränar utanför skoltid minst 4 gånger i veckan har minskat bland 11 och 15 

åriga flickor sedan mätningen 2013/2014. Minskningen i övriga grupper är inte signifikant. 

Bland flickor är andelen som tränar 4 gånger i veckan omkring 30 procent, medan den bland 

killar är 40 procent. 

I rapporten framkommer det att barn till föräldrar med hög socioekonomi deltar i organiserad 

träning på fritiden i högre grad än barn med lägre socioekonomi. Detta gör det extra viktigt 

för skolan att främja den fysiska aktiviteten. (Folkhälsomyndigheten, 2018) 

Unga i alla åldersgrupper är stillasittande under större delen av dagen. Enligt ”få unga rör sig 

tillräckligt” (Nyberg, 2017) framkommer det att flickor i genomsnitt är stillasittande under 

9,1 timmar per dag medan pojkar är stillasittande i genomsnitt 8,7 timmar per dag. I 

gymnasiet är andelen stillasittande högst och i årskurs 5 är andelen stillasittande lägst. Det 

framkom ingen skillnad av tid i stillasittande under vardagar jämfört med helger. 
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I genomsnitt utför elever i årskurs fem 38 minuter måttligt till högintensiv fysisk aktivitet per 

dag under skoltid. I årskurs 8 och gymnasiet ligger genomsnittet på 34 minuter. På fritiden 

var genomsnittet 24 minuter per dag för alla årskurser. (Nyberg, 2017) 

 

Denna studie undersökte om deltagandet i Recess Enhancement Program (REP) var 

förknippat med en ökad grad av högintensiv fysisk aktivitet hos barn. 

I REP programmet var det en coach som vägledde barnen genom åldersanpassade aktiviteter. 

Dessa syftade till att öka barnens fysiska aktivitetsnivå. 15 skolor med REP programmet 

jämfördes med 10 skolor utan. Den fysiska aktiviteten på grundskolornas lekplatser 

jämfördes med varandra. Mängden högintensiv fysisk aktivitet var 52 % högre i skolorna 

med REP programmet jämfört med skolorna utan. Detta tyder på att denna 

långkostnadsintervention kan vara ett betydelsefullt verktyg dels för att öka den fysiska 

aktiviteten hos barn, men även för att bekämpa barnfetman. (Chin, 2013) 

Detta är en observationsstudie som jämförde barns fysiska aktivitet utan en ledare samt med 

en ledare. Man studerade om barnen utförde aktiviteter som uppfyllde rekommendationerna 

på 60 minuter måttlig till högintensiv fysisk aktivitet dagligen. 281 barn fick utföra valfri 

aktivitet under observerade former. Sedan fick de tillgång till Parkour lektioner på 20 minuter 

under lunchrasten. I sex dagar fick eleverna olika Parkour utmaningar från idrottsläraren och 

under en av rasterna höll idrottsläraren i en lek på parkourbanan. Detta var ingen 

idrottslektion, utan en frivillig aktivitet. Studiens resultat visade att ledarledda aktiviteter fick 

barnen att vara fysiskt aktiva under en längre tid. Dessutom lockades fler barn till den fysiska 

aktiviteten när den skedde i organiserade former. Många barn valde att delta i aktiviteterna 

trots att det var frivilligt. (Coolkens, 2018) 

I den kvalitativa studien gjord av Johnson framkom det att många lärare med ansvaret över 

den fysiska aktiviteten på skolan upplever en brist i den fysiska miljön. De upplever att de 

tillgångar och resurser som finns inte räcker till för att alla barn ska kunna vara fysiskt aktiva 

samtidigt. En lärare som intervjuades berättar att på grund av skolans brist på resurser fick 

skolpersonalen köpa in material på egen hand.  

Med rätt medel och tillgångar kan eleverna lätt uppmuntras till att bli mer fysiskt aktiva. 

Dessutom kan en ökad fysisk aktivitetsnivå uppnås om skolan utbildar sin personal så att de 

har fördjupade kunskaper inom området. (Johanson, 2016) 
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Tidsbrist, pressade kursplaner samt dålig ekonomi är faktorer som Andersson & Pohto tar 

upp som begränsande för det hälsofrämjande arbetet på skolan. På de undersökta skolorna 

finns det ingen uttalad hälsopolicy att arbeta utifrån samt ingen tydligt utnämnd person som 

ansvarar för att skolan arbetar hälsofrämjande. Dock anser alla respondenter att det främst är 

sjuksköterskan, idrottsläraren samt hemkunskapslärarens uppgift att arbeta främjande. 

För att skolans hälsofrämjande arbete ska fungera behöver det finnas ett samarbete och en 

kommunikation mellan olika yrkesgrupper och ämnen på skolan. Viljan till att utveckla det 

hälsofrämjande arbetet finns hos de anställda. Det är bara förutsättningarna som behöver 

förbättras för att skolans hälsofrämjande arbete ska komma igång/utvecklas. 

 (Andersson & Pohto, 2013) 

 

Synen på hälsobegreppet är brett och det finns flera olika sätt att bedriva ett hälsofrämjande 

arbete på. Detta visar Ramdén & Spjuth i sin kvalitativa studie där rektorer, pedagoger och 

specialpedagoger intervjuades på tre olika skolor. Det fanns en gemensam tro på att 

hälsofrämjande aktiviteter gynnar elevernas inlärning. Dock fanns det en skillnad i arbetet 

med den fysiska hälsan på skolorna. På en av skolorna var det respektive klasslärares ansvar 

att hålla i den fysiska aktiviteten, medan det på den andra skolan var idrottsläraren som 

hjälpte till att hålla i den fysiska aktiviteten för eleverna tre gånger i veckan. Utöver detta 

betonar studien att synen på det hälsofrämjande arbetet ser olika ut hos respondenterna, även 

för de med samma yrkesbakgrund. Personalen hade olika perspektiv på vad som var viktigt i 

det hälsofrämjande arbetet. (Ramdén & Spjuth, 2007). Detta har denna studies forskare haft i 

åtanke när de undersökt hur det hälsofrämjande arbetet praktiskt tillämpats ute på skolorna. 

 

Hedströms rapport visade att hälsofrämjande aktiviteter lockar alla elever, till och med de 

elever som inte tycker om idrottslektionerna i skolan. Dessutom visade studien att skolan kan 

vara i behov av en heltidsanställd hälsocoach eller annan profession som ansvarar för det 

hälsofrämjande arbetet. I avhandlingen förklarar Hedström att framtida forskning inom 

området skulle kunna vara huruvida en hälsocoach kan göra skillnad för det hälsofrämjande 

arbetet på skolan samt se om fler tillfällen av hälsofrämjande aktiviteter i veckan skulle 

kunna öka barnens fysiska aktivitet. (Hedström, 2016)  
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att få reda på hur grundskolan inkluderar fysisk aktivitet under skoldagen 

samt jämföra hur det hälsofrämjande arbetet ser ut på en grundskola med en anställd 

hälsopedagog jämfört med en grundskola utan anställd hälsopedagog.  

1.4 Frågeställning 

Hur inkluderas fysisk aktivitet under skoldagen för elever i årskurs 1 på de utvalda 

grundskolorna? 

 

Hur skiljer sig det hälsofrämjande arbetet på en skola med anställd hälsopedagog jämfört med 

en skola utan anställd hälsopedagog? 

 

Hur är hälsopedagogen inkopplad i det hälsofrämjande arbetet? 

2. Metod 

2.1 Kvalitativa metoder 

Kvalitativa metoder har som syfte att samla in information för att få en djupare förståelse av 

det fenomen som studeras. Genom kvalitativa metoder är forskaren nära den källa som 

informationen hämtas ifrån. I den kvalitativa analysen ska forskaren bilda en så äkta 

återgivning som möjligt av strukturer, handlingsmönster samt den sociala ordning som 

påträffats hos deltagarna i undersökningen. (Holme & Solvang, 1997). 

 

Observationer innebär att forskaren under en bestämd tid befinner sig i direkt anslutning till 

den studerade gruppen. Denna metod har mest intim relation till undersökningsgruppen. 

Detta gör att observationer ställer de största etiska kraven på forskaren. Genom observationer 

försöker forskaren fånga de studerades totala livssituation. Detta betyder att forskaren 

kommer in på det privata området hos deltagarna och kan därmed utlämna information om 

undersökningspersonerna som dessa inte vill ska bli offentliga.  

En öppen observation är den observationsform där deltagarna är medvetna och har accepterat 

att forskaren fungerar som observatör. Det passiva förhållningssättet kan hålla tillbaka de 

observerades aktivitet eller göra dem mer aktiva genom att gruppen kompenserar 

observatörens passivitet. Observatören bör inte avvika från undersökningsgruppens beteende, 

uttryckssätt eller klädsel. (Holme & Solvang, 1997). 
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Enkäter är en metod som kan användas för att samla in kvalitativ data. Till skillnad från 

kvantitativa metoder som förlitar sig på standardiserade frågor och statistiska analysmetoder 

vill den kvalitativa metoden skapa en tolkning och förståelse av ett fenomen. Därav används 

frågeställningar som börjar med Hur? eller Varför? 

Innehållsanalys är en kvalitativ analysmetod som “handlar om att koda och kategorisera 

kvalitativt material för att hitta teman som sedan analyseras vidare”. (Holme & Solvang, 

1997). 

 

En semistrukturerad intervjuform har ett färdigt program med frågor som forskaren vill få 

svar på. Denna intervjuform är flexibel då forskaren inte är bunden till en viss ordningsföljd. 

Utan kan ställa frågorna i valfri ordning under intervjutillfället. Dessutom har forskaren 

möjlighet att ställa följdfrågor för att samla in mer användbar information. Det viktiga vid en 

semistrukturerad intervju är att frågorna är öppna så att respondenten kan prata fritt om ämnet 

som behandlas samt får möjlighet att förklara och utveckla sina tankar och idéer mer 

utförligt. (Bryman, 2002).  

2.2 Metodval 

Eftersom studiens syfte var att ta reda på hur grundskolan inkluderar fysisk aktivitet under 

skoldagen samt jämföra hur det hälsofrämjande arbetet ser ut på en grundskola med anställd 

hälsopedagog jämfört med en grundskola utan anställd hälsopedagog användes en kvalitativ 

metod med observationer, enkäter och semistrukturerade intervjuer. Dessa metoder ger en 

inblick i hur grundskolans hälsofrämjande arbete fungerar.  

 

Syftet med observationen har varit att se hur grundskolorna inkluderar fysisk aktivitet under 

skoldagen. En klass i årskurs 1 på vardera grundskola har observerats under två dagar. En av 

dagarna inkluderade en idrottslektion. Observationerna har analyserats utifrån ett 

hälsopedagogsperspektiv med fokus på fysisk aktivitet. Detta innebär att alla situationer som 

inkluderat fysisk aktivitet har varit av intresse för studien. För att konkretisera har 

observatörerna tittat efter ledarledda aktiviteter med fysisk aktivitet, aktiva moment i den 

vanliga undervisningen, avbrott från stillasittande samt aktiva raster.  

En öppen, passiv observation i naturlig miljö har genomförts. Detta innebär att forskarna varit 

i bakgrunden och inte deltagit på aktiviteter i klassrummet eller på skolgården. Dock har 

forskarna varit öppna med vad de gör på skolan.  
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Utvald skolpersonal från vardera skola har fått svara på en enkät. Syftet med enkäten har varit 

att få en övergripande bild av skolans hälsofrämjande arbete. Genom enkäten kunde 

forskarna få reda på skolans engagemang kring elevernas fysiska aktivitet, elevernas 

arbetsmiljö och elevernas matvanor. Dessutom fick forskarna svar på om skolan har några 

riktlinjer/mål kring fysisk aktivitet, hur skolpersonalen jobbade för att få in hälsofrämjande 

aktiviteter under skoldagen samt om skolan hade någon/några speciella aktivitetsdagar med 

fokus på rörelse, friluftsliv och/eller hälsa. Skolpersonalen fick även svara på om de anser att 

skolan följer Skolverkets läroplan kring fysisk aktivitet. 

 

Syftet med intervjuerna var att få en tydligare inblick i hälsopedagogens arbete på skolan 

samt för att få reda på hälsoarbetet på skolan utan hälsopedagog. Genom intervjufrågorna 

kunde en större förståelse kring skolornas hälsoarbete skapas. Intervjun med hälsopedagogen 

utgick från följande tre frågor: Vilka hälsofrämjande projekt har du genomfört på skolan? 

Vad för roll har du haft i skolans hälsofrämjande arbete? Hur anser du att skolans 

engagemang kring hälsoarbetet är?  

Intervjun med läraren utgick ifrån följande frågor: Vem/vilka är ansvariga för/ligger bakom 

skolans rastaktiviteter och rörelsepauser? Är fritidspedagogen med hälsopedagogsexamen 

inblandad i det hälsofrämjande arbetet? Hur såg situationen ut innan fritidspedagogen var 

anställd? Berätta mer om utomhus turerna ni gör på måndagar? 

Dessa frågor utformades under första observationsdagen på skolan utan hälsopedagog, då 

viktig och relevant information uppenbarades. Information om att skolan var med i 

hälsoprojektet ”Spring i benen”, att en lärare var ansvarig över den fysiska aktiviteten på 

skolan, att skolan nyligen anställt en fritidspedagog med hälsopedagogsexamen samt att alla 

årskurs 1 elever hade utomhusutflykter varje måndag.  

2.3 Eventuella hypoteser 

Denna studie hade en induktiv analys, vilket innebär att inga förutfattade meningar eller 

hypoteser om resultatet fanns. Syftet med studien var att få fram en objektiv uppfattning av 

de utvalda grundskolornas hälsofrämjande arbete.  

2.4 Urval 

Denna studie hade ett strategiskt urval. Detta betyder att särskild karakteristik söktes hos 

deltagarna. I studien söktes en grundskola med anställd hälsopedagog och en grundskola utan 
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anställd hälsopedagog. Elever i årskurs 1 undersöktes på grundskolorna. Skolorna befann sig 

inom Stockholms län.  

 

De undersökta grundskolorna kom forskarna i kontakt med via nära bekantas sociala nätverk.  

Samtliga skolor fick ett meddelande med information om studiens syfte och metod. Dessutom 

inkludera meddelandet en kort presentation om oss. Tre hälsopedagoger blev kontaktade. En 

hälsopedagog kontaktades via Messenger på Facebook, medan de andra kontaktades via mail 

och sms. Samtliga hälsopedagoger upptäcktes via Facebookgruppen ”Hälsopedagoger för 

barn och unga”. Av en slump kände en nära bekants kollega två av hälsopedagogerna, då de 

gått i samma klass på högskolan. Därav fick forskarna tillgång till deras kontaktuppgifter.  

När en av grundskolorna med hälsopedagog gav beskedet att de kunde delta i undersökningen 

påbörjades sökningen efter en grundskola utan anställd hälsopedagog. Denna grundskola 

skulle befinna sig inom samma län som den andra. Forskarna kom i kontakt med skolan utan 

hälsopedagog genom att skicka ett sms till en av skolans anställda klasslärare. Lärarens 

kontaktuppgifter fick forskarna genom en nära bekants familjemedlem. Efter att läraren fått 

information om undersökningen beslutade skolan ganska omgående att delta.  

2.5 Etiska aspekter 

Innan undersökningen satte igång informerades respektive grundskola om studiens syfte, om 

frivilligheten i att delta och om konfidentialiteten genom ett informationsbrev (se bilaga.1 

och bilaga.2). All inblandad skolpersonal fick skriva på en samtyckesblankett innan 

enkäterna (se bilaga.9). Observationerna godkändes av skolledningen samt aktuella lärare på 

skolan. All insamlad data behandlades konfidentiellt. Detta innebär att den insamlade 

informationen endast använts till studien och inget annat. Deltagande grundskolor fick 

bestämma om skolans namn skulle vara anonymt eller offentligt. Alla namn som framkom 

under intervjuerna censurerades. 

2.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att bedöma hur säkert eller trovärdigt ett resultat är används begreppen reliabilitet och 

validitet i kvantitativ forskning. Då denna studie är kvalitativ används begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet istället. Det finns inte någon statistisk metod för att bedöma 

resultaten. Utan forskarna har fått tolka datan genom en innehållsanalys och utifrån ett 

teoretiskt ramverk. (Granskär& Höglund, 2008) 
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För att öka tillförlitligheten i denna studie finns bilagor av intervju- och enkätsvaren i 

rapporten. Dessutom har studien en transparent metod, vilket betyder att det finns en tydlig 

och utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Detta ökar även studiens 

reproducerbarhet. Forskarna har genomfört ett interbedömarreliabilitetstest. 

Detta innebär att båda forskarna har kontrollerat och tolkat innehållet av den insamlade datan. 

Forskarna har haft ett passivt förhållningssätt under observationerna för att minska risken att 

påverka deltagarnas beteenden. De har befunnit sig i bakgrunden samt undvikt att delta i 

elevernas skolaktiviteter under observationstillfällena.  

 

2.7 Analys 

I denna studie gjordes en innehållsanalys av den insamlade enkätdatan. Styrkan med detta 

tillvägagångssätt är att den “... möjliggör en kvantifiering av innehållet i en text”. 

(Denscombe, 2018). På det första steget av processen läste författarna igenom samtliga 

enkätsvar flera gånger utan att analysera innehållet. Därefter markerades relevanta meningar 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dessa meningar kondenserades sedan av 

författarna till mindre enheter. Slutligen kodas och kategoriseras de markerade meningarna i 

olika teman. (Denscombe, 2018) 

1. Läs igenom materialet utan att analysera 

2. Markera relevanta meningar utifrån syfte och frågeställningar 

3. Kondensera meningarna 

4. Koda och kategorisera meningarna i olika teman  

 

Svaren från intervjuerna spelades in. En av forskarna transkriberade innehållet från intervjun. 

Först för hand på ett papper och sedan i ett dokument på datorn. Den andra forskaren 

kontrollerade så att transkriberingen överensstämde med ljudfilen samt såg acceptabel ut. 

Därefter markerades relevant information från intervjutexten. Denna information 

sammanfattades sedan i en löpande text.  

 

Forskarna antecknade ned alla händelser med fysisk aktivitet i observationsschemat under 

skolbesöken. Direkt efter varje observationsdag överfördes all observationsdata till ett 

dokument på datorn. Detta var för att öka kvaliteten i återberättandet. När all 

observationsdata var insamlad läste forskarna igenom materialet flera gånger innan det 
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renskrevs i ett nytt dokument på datorn. Den insamlade datan kortades ned och enbart 

relevant information kopplad till fysisk aktivitet togs med.  

3. Resultat 

3.1 Observationer 

 

 

En sammanfattande bild av grundskolornas fysiska aktivitet under skoldagen. 

På båda grundskolorna förekom rörelsepauser, ledarledda rastaktiviteter samt praktiska 

moment i den vanliga undervisningen. Dessa tre moment var de aktiviteter som inkludera 

fysisk aktivitet under elevernas skoldag. 

3.1.1 Skolan med hälsopedagog 

Skolan med hälsopedagog är en kommunal F-6 skola belägen i Stockholms län. På 

grundskolan går cirka 700 elever. För tillfället bygger man en helt ny skolbyggnad och 

idrottshall på samma område som den befintliga skolan ligger. Anledningen till 

ombyggnationen är att den nuvarande byggnaden inte är optimal för den mängd elever som 

skolan har.   

 

Observationerna på skolan med hälsopedagog ägde rum tisdagen den 28 januari och 

torsdagen den 30 januari under vårterminen 2020. På skolan observerades en klass i årskurs 1 

med totalt 24 elever. 

 

Under de två observationsdagarna hade årskurs 1 en rörelsepaus. På rörelsepausen dansade 

eleverna och läraren till ”Waka waka” koreografin från spelet ”Just Dance”. Det är en 
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danskoreografi på cirka tre och en halv minut där fyra ”spelfigurer” visar olika rörelser som 

eleverna ska följa/härma. Efter dansen kom hälsopedagogen in i klassrummet och höll i ett 

kort Tabata pass. I passet var det utfallssteg med hopp, 90 graders statiskt stående i knäböj, 

snabba fötter och aktiva knäböj. Varje övning genomfördes i 20 sekunder med 10 sekunders 

vila. Eleverna fick göra två omgångar av varje övning. 

 

På musiklektionen fick eleverna leka något som kallades ”notsallad”. I denna lek fick alla 

elever ett kort med en fjärdedelsnot, åttondelsnot, helnot eller halvnot på. Alla elever satt i en 

ring på stolar förutom en elev som stod i mitten av ringen. Denna elev sa en av de fyra 

notvärdena högt i klassrummet. De elever som hade detta notvärde på sitt kort skulle resa sig 

upp och gå i takt till lärarens trumslag. De skulle så fort som möjligt ta sig till en ny stol som 

var ledig. Den elev som blev kvar utan en stol fick ropa ut ett nytt notvärde eller säga 

”notsallad”. ”Notsallad” innebar att alla elever skulle resa sig upp och hitta en ny stol. 

 

På rasterna var det mycket rörelse och aktiviteter på skolgården. Alla årskurs 1 elever var 

utomhus samtidigt. Flera fritidspedagoger samt hälsopedagogen var utomhus tillsammans 

med eleverna. Pedagogerna hade på sig orangea västar så man tydligt kunde se dem. 

På rasten fanns det käpphästar, rockringar, styltor, hopprep, bandyklubbor, bollar, 

pingisutrustning, hinkar, spadar, krattor och sandleksaker som eleverna kunde låna och leka 

med. På skolgården fanns det gungor, en balansbänk, en hinderbana, sandlåda, klätterpinnar, 

bandymål, bollplank, ”King rutor”, ”orm spelplan” och pingisbord tillgängligt. 

Varje rast höll hälsopedagogen i en rastaktivitet. De dagar vi närvarade var aktiviteterna ”hela 

havets stormar”, ”pingis havet”, ”hoppa över ribban” och ”däck bowling” (se bilaga.10). På 

rastaktiviteterna varierade deltagandet från minst 13 elever till som högst 31 elever. Vissa 

aktiviteter var mer fysiskt krävande medan andra aktiviteter utmanade den kognitiva 

förmågan. Vid ett tillfälle höll även en av fritidspedagogerna i en rastaktivitet som kallades 

”rockringsleken”. 

De elever som inte deltog på den ledarledda rastaktiviteten hoppade hopprep, lekte med 

käpphästar, rullade däck, brottades, klättrade, gungade, lekte med rockringar, spelade bandy, 

sprang runt, lekte med lera och vatten, lekte i sandlådan, hjulade, lekte i buskarna, 

balanserade på en planka, gick efter varandra i ett led, lekte tjuv och polis, smög runt oss och 

låtsades vara rovdjur, satt och pratade. 
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3.1.2 Grundskolan utan hälsopedagog 

Grundskolan utan hälsopedagog är en kommunal F-5 skola belägen i Stockholms län. På 

grundskolan går cirka 350 elever. Den nuvarande skolan ska inom snar framtid flytta in till en 

annan skolbyggnad i närområdet. En av anledningarna till flytten är antalet elever. 

 

Observationerna på skolan utan hälsopedagog ägde rum tisdagen den 4 februari och fredagen 

den 7 februari under vårterminen 2020. På skolan observerades en klass i årskurs 1 med totalt 

27 elever. 

 

Under de två observationsdagarna hade årskurs 1 rörelsepauser och brain breaks under 3 

tillfällen. En brain break var att springa ”rundan” ute på skolgården. ”Rundan” var en kort 

sträcka mellan olika föremål och dörrar utomhus. Det tog några minuter för eleverna att 

springa igenom ”rundan”. 

En rörelsepaus var att dansa ”What makes you beautiful” koreografin från spelet ”Just 

Dance”. Det är en danskoreografi på cirka tre och en halv minut där fyra ”spelfigurer” visar 

olika rörelser som eleverna ska följa/härma. 

Den andra rörelsepausen var ett Tabata pass med olika dansrörelser från spelet Fortnite. 

Läraren satte på en instruktionsvideo där en man instruerade och visade följande dansrörelser; 

“Floss”,” Ride the Pony” och “Take the L” från spelet. Varje rörelse genomförde i 20 

sekunder med 10 sekunder vila. Eleverna fick göra tre omgångar av varje rörelse. 

Första observationsdagen hade klassen en namnlek utomhus på fotbollsplanen. I leken 

användes en fallskärm som utrustning. Alla elever höll i en del av fallskärmen och viftade 

den upp och ned i ett långsamt tempo tillsammans med läraren. Efter ett tag ropade läraren 

upp två namn. De elever vars namn blev uppropat skulle springa in under fallskärmen och 

byta platser med varandra. Leken pågick i cirka 10 minuter. 

 

På tisdagens matematik lektion gjorde eleverna ”36 – leken” utomhus. I denna lek var 36 

lappar med olika utmaningar upphängda i träd, buskar, staket och bänkar ute på skolgården. 

Varje lapp hade en egen siffra från 1 – 36. Eleverna blev indelade i grupper med 3-4 elever i 

varje grupp. Det började med att en i laget kasta en tärning. Den siffra som tärningen 

stannade på skulle gruppen gemensamt leta efter på de upphängda lapparna. När gruppen 

funnit lappen med rätt siffra skulle de genomföra utmaningen som stod på lappen. Det var 

utmaningar som ”hoppa på ett ben 20 gånger”, ”räkna ut hur gamla ni är tillsammans”, ”håll 
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varandra i händerna och spring runt ett träd”, ”hämta en pinne som är lika lång som din arm”. 

När gruppen genomfört utmaningen fick nästa person i laget slå tärningen. Denna gång skulle 

de addera den siffra som tärningen visa med den summa de hade sedan innan. Så här fortsatte 

leken tills grupperna kom upp till siffran 36. 

 

På rasten var det mycket rörelse och aktiviteter på skolgården. F-2 var utomhus samtidigt. 

Några fritidspedagoger var utomhus tillsammans med eleverna. På rasten fanns det hopprep, 

rockringar, styltor, burkstyltor, bandyklubbor, bollar, hinkar, spadar, krattor, sopkvastar, 

twistband, badmintonracket, kardborrespel, frisbee, skopboll set och softtennis utrustning 

som eleverna kunde låna och leka med. På skolgården fanns det fotbollsplan, bandyplan, 

klätterställning, gungbräda, gungor, sandlåda, lekhus, ”hästboxar” och en basketkorg 

tillgänglig. 

Varje rast höll fritidspedagogerna i en eller två rastaktiviteter för eleverna. De dagar vi 

närvarade var aktiviteterna ”Vinken”, ”Dodgeball”, ”Kedjekull” och ”Under hökens alla 

vingar” (se bilaga.10). På rastaktiviteterna varierade deltagandet från minst 5 elever till som 

högst 40 elever. 

 

De elever som inte deltog på den ledarledda rastaktiviteten spelade bandy, gungade, lekte 

med rockringar, sopade sand, lekte i klätterställningen, sparkade boll, lekte i lekstugan, lekte 

med hink och spade, hoppade hopprep, gick på styltor, spelade badminton, klättrade i träd, 

hackade is, gungade på gungbräda, lekte häst och katt, lekte Ninjago, sprang runt, gick runt 

eller satt och pratade med klasskompisar. 
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3.2 Enkäter 

 

En sammanfattande bild över grundskolornas skillnader i det hälsofrämjande arbetet. 

Hälsopedagogen är ansvarig över den fysiska aktiviteten på skolan med hälsopedagog. Hon 

håller i aktiviteter på rasterna samt skapar material och förslag på aktiviteter till 

rörelsepauserna. Lärarna på skolan håller i rörelsepauserna för sin enskilda klass. På skolan 

utan hälsopedagog är det en frivillig lärare som tagit på sig ansvaret över den fysiska 

aktiviteten. Hon får inspiration och information från hälsoprojektet ”spring i benen”.  

Rörelsepauserna är lärarnas egna ansvar att hålla i. Dock får de stöd och aktivitetsförslag från 

den frivilliga läraren. Rastaktiviteterna på skolan håller fritidspedagogerna i.  

3.2.1 Skolan med hälsopedagog 

Av 8 utskickade enkäter besvarades 7 enkäter. Den skolpersonal som besvarat enkäterna är; 

hälsopedagog, idrottslärare, årskurs 1 klasslärare, fritidspedagog, rektor, biträdande rektor 

och hemkunskapslärare. 

 

Aktivitetsdagar 

På skolan med hälsopedagog nämndes följande aktivitetsdagar; Skoljoggen när eleverna 

springer olika sträckor med eller utan tidtagning, Siggans aktivitetsdag när skolans elever får 

göra olika stationer med övningar/utmaningar till varandra, höst- och vårvandringar då skolan 

går promenader i Erstaviks naturreservat eller liknande område, gå - och cykelveckorna när 

eleverna ska gå/cykla och åka kommunalt så mycket som möjligt under två veckor, 
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Sigganloppet som är en springtävling, skidlopp på höstlovet, fritidshemmens dag med många 

uteaktiviteter, orientering, simveckor, utflykter på fritidshemmet, friidrottsveckan, bilfria 

veckan och brännbollsspeltävlingen mellan årskurs 6 och lärarna på vårterminsavslutningen. 

Mål/riktlinjer 

Enligt rektorn på skolan med hälsopedagog finns det inga direkta mål eller riktlinjer för den 

fysiska aktiviteten på skolan. Däremot jobbar skolan med fysisk aktivitet på flera olika sätt 

under skoldagen. Skolpersonalen skrev följande svar på frågan; ”bidrar till trygghet, 

inkluderar eleverna i leksammanhang där de lyckas, skapar trivsammare skoldagar, skapar 

bra förutsättningar för lärande, skapar bra förutsättningar för elevernas delaktighet, leken ska 

bidra till trygghet, alla elever ska ha möjligheten att vara fysiskt aktiva under sin skoldag, 

fysisk aktivitet ska finnas med på såväl raster som lektioner, alla elever ska få utveckla sig i 

leken och andra typer av fysisk aktivitet”. 

 

Elevernas fysiska aktivitetsvanor 

Schemalagda rörelsepauser och ledarledda rastaktiviteter är de moment som främst nämns i 

enkäterna vid frågan om elevernas fysiska aktivitetsvanor. Dessa moment verkar vara de 

viktigaste delarna för att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen. Utöver dessa 

nämndes även aktivitetsdagar som skolan har flera gånger under läsåret, det pulshöjande 

morgonpasset som hälsopedagogen håller i en gång varje vecka, utflykter som fritidshemmet 

gör med de yngre eleverna samt rörelsekort med övningar och lekmaterial ute på skolgården 

som erbjuder eleverna till att bli mer fysiskt aktiva.  

 

Elevernas arbetsmiljö 

Skolan har lagt ned tid på att optimera den fysiska arbetsmiljön i klassrummet. De har tagit 

hjälp av forskaren Peter Lippman för att möbleringen i klassrummet ska optimera och främja 

elevernas trivsel och lärande. Utöver detta erbjuds gymbollar, sittkuddar och andra 

hjälpmedel för att optimera elevernas koncentration under lektionerna. På skolan finns det 

trygghetspedagoger som jobbar aktivt med trivseln på skolan. Dessutom finns det ett Spec 

team för de elever som har funktionsnedsättningar och svårigheter.  

 

Elevernas matvanor 

Skolan har kompetenta och engagerade kockar som lagar maten. Maten är allsidig och 

näringsriktig. Under varje måltid finns det en stor salladsbuffé som både erbjuder blandade 
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sallader och enskilda grönsaker. Köket undviker socker i största möjliga mån. Eleverna har 

möjlighet att påverka skolmaten genom att komma med matförslag. Köket är väldigt 

tillmötesgående.   

 

Skolpersonalens engagemang 

Det övergripande engagemanget i det hälsofrämjande arbetet verkar vara stort och positivt 

hos skolpersonalen på skolan. Hälsopedagogen upplever ett stort stöd från skolledningen och 

skolledningen upplever ett stort engagemang från lärarna och hälsopedagogen. Personalen 

engagerar sig i barnens aktiviteter och lekar på rasterna, vilket sprider och ökar 

rörelseglädjen. Att det är viktigt att få barnen att röra på sig i det dagliga livet är en fråga som 

ofta lyfts upp på skolan. 

 

Förbättringsmöjligheter 

Trots att det hälsofrämjande arbetet på skolan är bra finns det flera förbättringsmöjligheter 

som kan göra hälsoarbetet ännu bättre. Det som framförallt lyfts upp är skolans behov av att 

utöka ytorna på skolgården samt behovet av en till hälsopedagog som kan öka de 

hälsofrämjande aktiviteterna på skolan. Dessutom behöver skolan få alla i personalen att 

förstå nyttan av de aktiva pauserna i undervisningen. För tillfället är det några pedagoger som 

behöver förstå att de aktiva pauserna inte enbart ökar elevernas hälsa, utan även gynnar deras 

inlärning. Utöver detta skulle skolan kunna integrera hälsolära i undervisningen samt ha en 

mer ämnesövergripande undervisning och samarbete.  

3.2.2 Skolan utan hälsopedagog 

Av 8 utskickade enkäter besvarades 3 enkäter. Den skolpersonal som besvarat enkäterna är; 

klasslärare i årskurs 1, idrottslärare och en fritidspedagog med hälsopedagogsexamen. 

 

Aktivitetsdagar 

På skolan utan hälsopedagog nämndes följande aktivitetsdagar; Trekantloppet som är ett 

löparlopp runt sjön trekanten, friidrottsdag vid Sätrahallen eller Zinken, vinteridrottsdag med 

skidor eller skridskor, orienteringsdag för åk 3-5, 12 veckors simskola för alla i årskurs 2. 

Utöver detta har årskurs F-1 utomhuspedagogik varje måndagsförmiddag året runt. 

Mål/riktlinjer 
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Skolan utan hälsopedagog arbetar för tillfället på en utvecklingsplan för fysisk aktivitet. 

Syftet med planen är att skolans elever ska få minst 60 minuter fysisk aktivitet varje skoldag. 

 

Elevernas fysiska aktivitetsvanor 

Skolan har ledarledda aktiviteter på raster och fritids samt rörelsepauser i klassrummet. 

Utöver detta arbetar skolan för tillfället med en handlingsplan för fysisk aktivitet. Syftet med 

denna är att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen. Dessutom arbetar skolan med ett 

lärmiljöprojekt som ska främja elevernas fysiska aktivitet. Projektet syftar på att lärandet inte 

ska ske i klassrum eller stillasittande.  

 

Elevernas arbetsmiljö 

Skolan har köpt in bänkcyklar, ståbord, punktbelysning och sittkuddar som ska främja 

elevernas arbetsmiljö. Lärmiljöprojektet som skolan arbetar med ska öka inkluderingen 

mellan grundsärskolan och vanliga grundskolan mer. En i personalen upplever att det skolan 

säger och gör gällande arbetsmiljön är två skilda saker.  

 

Elevernas matvanor 

Skolmaten tar hänsyn till elevernas psykiska och fysiska hälsa samt miljön. Det finns ett stort 

engagemang hos kökspersonalen inom dessa områden. Eleverna har möjlighet att påverka 

skolmaten genom att de 3-4 gånger per termin har ett möte med kökschefen. Där kan de 

framföra sina åsikter och förslag om matsituationen. 

Matvanor är även ett teoretiskt ämne som eleverna får lära sig mer om på bland annat 

idrottslektionerna.  

 

Skolpersonalens engagemang 

Den personal som är engagerad i det hälsofrämjande arbetet på skolan är väldigt engagerad. 

Fritidspersonalen på skolan verkar vara den profession som är mest positiv och engagemang. 

Klassläraren som ansvarar över den fysiska aktiviteten på skolan upplever ett stort stöd från 

skolledningen. Skolledningen står bakom bedrivandet av rörelsepauser och Brain breaks samt 

betonar vikten av att alla pedagoger på skolan ska genomföra dessa flera gånger under 

skoldagen.  

 

Förbättringsmöjligheter 
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Trots att det hälsofrämjande arbetet på skolan är bra finns det flera förbättringsmöjligheter 

som kan göra hälsoarbetet ännu bättre. De förslag som togs upp i enkäterna var att 

färdigställa ”hälsoslingorna” som ska kunna användas av eleverna, avsätta tid för 

pedagogerna att kunna genomföra detta, att alla pedagoger ska använda sig av 

utomhuspedagogik samt att skolan ska öka sin kunskap i det hälsofrämjande arbetet genom 

att få besök av föreläsare som har kunskap inom området. Dessutom kan skolan anordna flera 

temadagar med ämnesövergripande undervisning  

3.3 Intervjuer 

 

En sammanfattande bild av hälsopedagogens roll i det hälsofrämjande arbetet på 

skolan. 

Hälsopedagogens stora uppdrag är att skapa förutsättningar till fysisk aktivitet. Detta gör hon 

genom att hålla i ledarledda rastaktiviteter och aktivitetsdagar under terminen. Hon köper in 

material till skolgården som skapar möjligheter till mer fysisk aktivitet. Hon håller i 

personaltävlingar och aktiviteter för att öka skolpersonalens fysiska aktivitet. Dessutom 

skapar hon material och kommer med förslag på aktiviteter till de schemalagda 

rörelsepauserna.  

3.3.1 Hälsopedagog på skolan med hälsopedagog 

Enligt hälsopedagogen är hennes uppdrag på skolan följande fyra grundstenar; aktiva raster, 

aktiva rörelsepauser under skoldagen, aktiva medarbetare och aktivitetsdagar. 

Aktiva raster 
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På alla raster håller hälsopedagogen i olika rastaktiviteter. Både för lågstadiet och högstadiet. 

Hälsopedagogen försöker variera rastaktiviteterna så mycket som möjligt. Hon håller i 

aktiviteter som inkluderar rörelse och aktiviteter som stimulerar den kognitiva förmågan. 

Utöver sina egna idéer lyssnar hälsopedagogen på elevernas önskemål. Hon försöker 

inkludera det eleverna tycker om i största möjliga mån. 

Under skoldagen är det totalt tre olika raster som hälsopedagogen håller ledarledda aktiviteter 

på; morgonrasten 7:30 till 8:20 som endast mellanstadiet har, förmiddagsrasten på 30 minuter 

samt lunchrasten på 2 timmar som alla elever har. Utöver skoldagens raster håller 

hälsopedagogen ledarledda aktiviteter på fritids. På fritids finns det tillgång till ett rörelserum 

där hälsopedagogen brukar ha ”fritidsgympa”. I rörelserummet brukar även hälften av 

idrottslektionerna äga rum. 

Vissa veckor har hälsopedagogen haft olika teman på rasterna som exempelvis 

friidrottsveckan där eleverna fick prova på olika friidrottsgrenar eller fångarna på fortet 

veckan där rastaktiviteterna var inspirerade av TV programmet fångarna på fortet. Men oftast 

brukar rastaktiviteterna inte ha något speciellt tema. Deltagandet på aktiviteterna brukar 

variera från minst 10 elever till ca 60 elever. 

 

Aktiva rörelsepauser 

Rörelsepauserna är schemalagda under skoldagar där det är långa lektionspass eller där flera 

lektioner är direkt efter varandra. En rörelsepaus är ca 5-10 minuter lång. Det är 

hälsopedagogen som ansvarar över rörelsepauserna, men det är läraren för varje klass som 

håller i rörelsepauserna. Hälsopedagogen har sett till så att lärarna har tillgång till rörelsekort 

med olika övningar på samt en mapp fylld med olika aktivitetsförslag som kan användas till 

rörelsepauserna. Detta är för att underlätta lärarens arbete. 

Rörelsekorten är indelade i olika färger; gult, rött och blått. De gula korten är övningar med 

isolerad styrka, de röda korten är övningar med statisk styrka och blåa kort är sittande 

styrkeövningar. Dessa kort kan användas till många saker. Till exempel cirkelträning eller till 

aktivitetsspel/spelplaner ute på skolgården. Det finns en uppritad spelplan som ser ut som en 

orm ute på skolgården där rörelsekorten ska användas i spelet. 

Periodvis är rörelsepedagogen ute bland klasserna och håller i rörelsepauser. För tillfället 

håller hon i ett 5 minuters Tabata intervallpass i klasserna. Totalt är hon ute i 30 klasser. 

 

Aktiva medarbetare 
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Denna del är inte lika stor som de andra grundstenarna. Aktiva medarbetare syftar på att 

hälsopedagogen ska försöka få skolpersonalen mer fysiskt aktiva genom att uppmuntra och 

anordna personalaktiviteter. För tillfället pågår en personaltävling där lärarteamen från varje 

årskurs tävlar mot varandra. Målet i tävlingen är att samla in så många poäng som möjligt till 

laget. För 1 poäng måste en pedagog i teamet vara fysiskt aktiv i 30 minuter. Varje lag har en 

egen tävlingsaffisch där de får kryssa i en ruta för varje intjänad poäng. Det lag som fått in 

flest poäng i slutet blir ”Siggans mästare ”. 

De tidigare anställda rörelsepedagogerna höll i cirkelträning för skolpersonalen varje 

tisdagsmorgon. Detta är inte inlagt i den nuvarande hälsopedagogens arbetstid. Dock är det 

något hon gärna hade velat hålla i. 

 

Aktivitetsdagar 

Några dagar per läsår har skolan olika aktivitetsdagar. Dessa aktivitetsdagar är 

hälsopedagogen delansvarig över. Skoljoggen är ett exempel på en aktivitetsdag som hålls 

varje höst. Under denna aktivitetsdag får eleverna springa en sträcka på 800 meter- 2 km. 

Pedagogerna ansvarar över tidtagningen. Ett annat exempel på aktivitetsdagar är 

”gemensamma fritidsdagen”, där elever från två andra skolor bjuds in till skolan med 

hälsopedagog för att delta på olika ledarledda aktiviteter. Denna aktivitetsdag är väldigt 

uppskattad. 

 

Utöver de fyra grundstenarna tar den fysiska miljön och inköp av material till skolgården en 

stor del av hälsopedagogens tid. För tillfället håller de på att bygga en helt ny skolbyggnad 

bredvid den nuvarande skolan. Det beräknas vara färdigbyggt om ett år. Därmed är 

skolgården för tillfället väldigt liten med begränsad tillgång av utrustning. Enligt 

hälsopedagogen är skolgården en kaotisk asfaltsdjungel med för små ytor. Detta gör dock 

hälsopedagogens uppdrag extra viktig. Det vill säga att finnas på rasterna och erbjuda 

eleverna aktiviteter. 

 

Hälsoprojekt 

Hälsopedagogen har flera pågående projekt. ”Gå och cykelveckorna” är ett exempel på ett 

projekt som blev väldigt uppskattad av både elever och föräldrar. Under två veckor skulle 

eleverna gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan så mycket som möjligt. Varje dag 

fick eleverna kryssa i det transportsätt de använde för att komma till och från skolan. De fick 



24 

 

olika poäng beroende på vilket transportsätt de använt. ”Gå och cykelveckorna ” var en 

tävling mellan flera skolor i hela Sverige. 

 

Skolans engagemang kring hälsoarbetet 

Hälsopedagogen anser att skolans engagemang kring hälsoarbetet är stort. Ett tecken på 

skolans engagemang är att de har en anställd hälsopedagog. Hon upplever ett stort stöd från 

ledningen och övriga kollegor. Dessutom upplever hon att alla på skolan tycker att den 

fysiska aktiviteten är viktig. Inte bara rörelsen i sig utan den trygghet som skapas av att ha en 

ansvarig hälsopedagog närvarande. 

 

Förbättringar i det hälsofrämjande arbetet 

Hälsopedagogen nämner att mer tid och/eller en till anställd hälsopedagog skulle underlätta 

hennes arbetssituation och göra skolans hälsofrämjande arbete ännu bättre. I nuvarande läge 

upplever hälsopedagogen att hon inte hinner med allt det som hon skulle vilja och behöva 

göra på skolan. Tidigare hade skolan två anställda hälsopedagoger, vilket den nuvarande 

hälsopedagogen anser är optimalt. Det hälsofrämjande arbetet kräver mycket tid. 

3.3.2 Klassläraren på skolan utan hälsopedagog 

Enligt klassläraren har hon frivilligt tagit på sig ansvaret över ”Spring i benen” projektet som 

finns på skolan. Hon berättar att spring i benen är en grupp från Stockholms Stad som vill 

utveckla och förhöja att alla elever ska ha minst en timme fysisk aktivitet under skoldagen. 

Det är ett projekt som Christer Oja anordnat för skolor inom Stockholms stad. Via projektets 

nätverk samlas skolorna och får information. Dessutom finns det en Facebookgrupp för 

skolorna där de kan ta del av och dela med sig av förslag på aktiviteter som inkluderar fysisk 

aktivitet. 

 

Aktiva pauser 

Enligt klassläraren ska skolan skriva en handlingsplan om fysisk aktivitet så att alla elever på 

skolan får samma förutsättningar till fysisk aktivitet. I den nuvarande situationen är den 

fysiska aktiviteten i klassrummet beroende av vilken pedagog/lärare som eleverna har.  

Tanken är att alla klasser ska ha rörelsepauser eller ”brain breaks ” flera gånger under 

skoldagen. Det kan vara allt från att bara ställa sig upp och sträcka på sig till att dansa en 

koreografi från spelet ”Just Dance” eller ha en kort yogastund. Klassläraren skickar ut förslag 

på aktiviteter som de andra pedagogerna/lärarna kan använda till sina rörelsepauser. Hon 



25 

 

skickar ut förslag på aktiviteter för varje dag i cirka två månader framåt. Enligt henne finns 

det mycket att hitta på nätet.  

Rörelsepauserna är inte schemalagda under skoldagen. Dock har skolan beslutat att alla 

klasser ska ha rörelsepauser varje dag. Detta hoppas klassläraren att andra arbetslag på skolan 

följer. Hon är bara medveten om hur situationen är i det egna arbetslaget. I hennes arbetslag 

anser alla att det är viktigt med rörelsepauser. 

 

Skolgården och raster 

Skolan har en bra skolgård med berg, platt mark och en gräsplan som används till aktiviteter 

och lekar. Dessutom är personalen på fritids väldigt engagerade i elevernas fysiska 

aktivitetsvanor. Fritidspersonalen förhöjer den fysiska aktiviteten under rasterna genom att 

hålla i olika aktiviteter.  

 

Arbetsmiljön i klassrummet 

Det finns flera elever med koncentrationssvårigheter i klassen. Dessa svårigheter är inte 

enbart de elever som pratar och rör på sig mycket utan inkluderar även de elever som fastnar i 

okoncentration genom att drömma sig bort.  

Dessa elever har tillgång till balanskuddar och trampcyklar i klassrummet. Utöver detta finns 

det möjligheter till att dela upp klassen i mindre grupper och låta de sprida ut sig i olika rum 

för att jobba. Samarbetet med fritids är en viktig tillgång för elevernas inlärning. Eleverna 

kan jobba med ett ämne teoretiskt i klassrummet och sedan jobba praktiskt med det på fritids 

för att öka inlärningen.  

 

Klasslärarens utomhuspedagogik 

På tisdagar brukar årskurs 1 ha något som kallas ”Walk and talk”. Då går klassen ner till 

vattnet i närområdet och diskuterar ett skolämne. Det kan vara ämnen som till exempel 

återvinning/källsortering eller fågelarter. 

Varje måndag brukar förskoleklassen och årskurs 1 vara utomhus och hitta på aktiviteter 

kopplade till skolämnena. Under utomhusutflykterna övar eleverna på att prata och lyssna. 

Det är inte så att de går iväg och inte gör någonting.  

 

Ansvaret över skolans hälsofrämjande arbete 

Skolan har nyligen anställt en fritidspedagog med hälsopedagogs examen. Planen är att 

fritidspedagogen ska få ta över ansvaret gällande skolans fysiska aktivitet inom en snar 
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framtid. Hon ska bli drivande i skolans hälsoarbete och vara den som ser till att det finns 

någon ansvarig pedagog på varje avdelning för den fysiska aktiviteten på skolan. Målet är att 

den fysiska aktiviteten inte ska påverkas av vilken lärare man har, utan att skolan som en 

enhet ska erbjuda likvärdiga förutsättningar till fysisk aktivitet. Med andra ord kan man säga 

att alla elever på skolan ska få samma förutsättningar till fysisk aktivitet under hela 

skoldagen. Men för tillfället ligger fritidspedagogens fokus på att lära känna barnen och 

bekanta sig med skolans verksamhet då hon är nyanställd. 

4. Diskussion 

Syftet med denna studie var att få reda på hur grundskolan inkluderar fysisk aktivitet under 

skoldagen samt jämföra hur det hälsofrämjande arbetet ser ut på en grundskola med en 

anställd hälsopedagog jämfört med en grundskola utan anställd hälsopedagog. Studiens 

frågeställningar var följande; Hur inkluderas fysisk aktivitet under skoldagen för elever i 

årskurs 1 på de utvalda grundskolorna? Hur skiljer sig det hälsofrämjande arbetet på en skola 

med anställd hälsopedagog jämfört med en skola utan anställd hälsopedagog? Hur är 

hälsopedagogen inkopplad i det hälsofrämjande arbetet? 

 

I Youth Physical Activity Promotion Model framkommer det att stödet runtomkring barnet 

har en stor betydelse för barnets hälsa och fysiska aktivitetsvanor. Upplever eleverna att 

skolklimatet och lärarna på skolan uppmuntrar och stöttar till fysisk aktivitet ökar elevernas 

benägenhet till att vara mer fysiskt aktiva? Skolpersonalen har en betydande roll då deras 

attityd till den fysiska aktiviteten påverkar elevernas attityder och föreställningar kring fysisk 

aktivitet. (Welk, 1999). På de undersökta skolorna upplevdes skolpersonalen som engagerad 

och positivt inställd till fysisk aktivitet. Eleverna uppmuntrades till att vara fysiskt aktiva 

flera gånger under skoldagen. Det märktes att eleverna hade en positiv attityd till den fysiska 

aktiviteten eftersom de var glada och engagerade under de aktiva pauserna, aktiva rasterna 

samt under de praktiska momenten i den vanliga undervisningen. Dessutom tog några elever 

egna initiativ till att vara mer fysiskt aktiva. Till exempel frågade några elever på skolan utan 

hälsopedagog sin klasslärare om de fick springa ”rundan” två gånger under 

observationsdagarna.  

 

En annan komponent som nämns i YPAPM är att omgivningen runtomkring barnet har en 

avgörande betydelse för den fysiska aktiviteten. Är det en begränsad yta med dålig tillgång av 

utrustning/material minskar möjligheterna för fysisk aktivitet, medan det på en stor yta med 
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god tillgång av utrustning/material ökar möjligheterna för fysisk aktivitet. (Welk, 1999). 

Detta märktes i studien då omgivningen och tillgångarna skiljde sig åt på de undersökta 

grundskolorna. Skolan utan hälsopedagog hade en stor skolgård med god tillgång till både 

utrustning och lekmaterial, medan de på skolan med hälsopedagog hade en begränsad 

skolgårdsyta med en liten tillgång till utrustning men med en god tillgång till lekmaterial. 

Med utrustning menas gungor, klätterställningar, klättervägg, fotbollsplan etcetera. Detta 

påverkade elevernas rörelsemöjligheter negativt då de inte hade lika stora ytor att leka på 

under rasterna. Däremot ökade den goda tillgången av lekmaterial som hopprep, styltor, 

rockringar med mera elevernas fysiska aktivitet.  

Trots att det fanns brister i den fysiska miljön på skolan med hälsopedagog kunde den höga 

tillgången på lekmaterial lätt uppmuntra eleverna till att bli mer fysiskt aktiva beskrivs i en 

studie. (Johnson, 2016).  

Hälsopedagogen upplevde att den begränsade skolgårdsytan påverkade hennes rastaktiviteter 

negativt. Hon hade endast tillgång till tre små ytor på skolgården att hålla sina rastaktiviteter 

på. Detta gjorde att hon inte kunde ha lika fysiskt utmanande rastaktiviteter som skolan utan 

hälsopedagog kunde. På skolan utan hälsopedagog hade de tillgång till en fotbollsplan och 

andra stora ytor på skolgården för sina rastaktiviteter. Detta gjorde att de kunde hålla i 

rastaktiviteter som Vinken, Dodgeball och Kull, vilket skulle vara svårt att ha på skolan med 

hälsopedagog.  

 

I årskurs 1 är flickorna och pojkarna runt 7 till 8 år. Majoriteten av eleverna har troligen inte 

kommit in i puberteten ännu, vilket gör att den fysiska förmågan mellan könen inte skiljer sig 

åt något större. Detta gör att den fysiska aktiviteten förmodligen inte påverkats negativt på 

grund av ålder- och könsskillnader ännu. (Welk, 1999). 

I undersökningen upptäcktes ingen skillnad på flickor och pojkars fysiska förmåga eller 

fysiska aktivitetsmönster. Både flickor och pojkar prestera liknande under idrottslektionen 

och deltog på de frivilliga rastaktiviteterna. Den enda skillnad som upptäcktes mellan könen 

var temat på deras lekar under rasterna. Till exempel lekte pojkarna Ninjago samt Tjuv och 

polis medan flickorna lekte hästar/katter och trolltider.  

 

Att fysisk aktivitet i organiserade former lockar till sig fler barn och får de mer fysiskt aktiva 

under en längre tid är något som märktes på de undersökta skolorna. (Coolkens, 2018). Trots 

att det var frivilligt att delta på rastaktiviteterna valde en stor del av eleverna att vara det. 

Dessutom var eleverna som deltog på rastaktiviteterna fysiskt aktiva under hela rasten, vilket 



28 

 

några av de övriga eleverna inte var. De mer organiserade lekarna lockade till sig fler barn. 

Till exempel under hökens alla vingar och kedjekull. I dessa lekar finns det tydliga regler som 

eleverna ska följa.  

Det märktes även att de aktiviteter som krävde mer fysisk aktivitet fick ett högre deltagande 

jämfört med de aktiviteter som var mindre fysiskt krävande. Till exempel deltog 40 elever på 

under hökens alla vingar och 30 elever på kedjekull medan det deltog 13 elever på 

pingishavet och 8 elever på vinken. På under hökens alla vingar och kedjekull behöver 

eleverna röra på sig mer för att inte bli kullade medan de på pingishavet och vinken rör på sig 

mindre eller är helt stillasittande.  

 

Den högintensiva fysiska aktiviteten är högre i skolor där eleverna får vägledning i 

åldersanpassade aktiviteter. (Chin, 2013). Båda skolorna hade ledarledda rastaktiviteter och 

rörelsepauser under skoldagen. På grundskolan med hälsopedagog var det hälsopedagogen 

och klasslärarna som höll i aktiviteterna, medan det på skolan utan hälsopedagog var 

fritidspedagogerna och klasslärarna. Dessa aktiviteter ökar elevernas högintensiva fysiska 

aktivitet under skoldagen. Denna studie har inte undersökt mängden fysisk aktivitet på en 

skola utan vägledda aktiviteter, vilket gör att inga slutsatser har kunnat göras som i Chin 

(2013) studien.   

Skolan utan hälsopedagog har fått sin inspiration och kunskap från hälsoprojektet ”spring i 

benen”. Detta visar att hälsoprojekt kan ha en positiv effekt på den fysiska aktiviteten på 

skolor om det finns en engagerad och driven skolpersonal som anordnar och genomför 

projektets olika delar, som i detta fall rastaktiviteter och aktiva raster.  

 

Hälsopedagogens arbete inkluderar alla årskurser och elever. Alla klasser har schemalagda 

rörelsepauser och rastaktiviteter trots olikheter i engagemanget hos övriga skolpersonalen. 

Hälsopedagogen har som arbetsuppgift att planera, anordna och leda hälsofrämjande 

aktiviteter för alla elever och för skolpersonalen på skolan. Dessutom köper hälsopedagogen 

in material, engagerar övrig skolpersonal samt skapar möjligheter till fysisk aktivitet både i 

klassrummet och på skolgården.   

På grundskolan utan hälsopedagog blir rörelsepauserna lärarens enskilda ansvar och därmed 

finns risken för olikheter i klasserna beroende på vilken lärare eleverna har. Vissa lärare är 

enligt skolpersonalen mer engagerade i rörelsepauserna än andra, vilket påverkar elevernas 

situation.  
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För att öka den fysiska aktiviteten på skolan måste inte en hälsopedagog anställas. Engagerad 

och driven skolpersonal som får rätt kunskap och inspiration kan öka elevernas fysiska 

aktivitet genom att anordna rastaktiviteter och rörelsepauser under skoldagen. Dock 

underlättar det för personalen om skolan anställer en hälsopedagog då planering och 

genomförande av hälsofrämjande aktiviteter kräver tid och engagemang, vilket inte all 

skolpersonal har. Att anställa en hälsopedagog ger en mer jämlik skoldag för alla elever när 

det kommer till fysisk aktivitet. Hälsopedagogen ansvarar för alla elevers skolsituation 

gällande hälsa och fysisk aktivitet medan läraren enbart ansvarar för situationen i sin klass.  

 

Det finns flera faktorer som kan ha påverkat studiens resultat. En faktor som inte gått att 

påverka är tidsbristen. En konsekvens av tidsbristen blev ett lågt antal besvarade enkäter från 

skolan utan hälsopedagog. Hade denna skola fått mer tid på sig att besvara enkäterna kunde 

resultatet ha blivit annorlunda. Jullovet på skolorna påverkade såklart tiden för observationer. 

En annan faktor som kan påverka studiens resultat är årstiden. Det finns en risk att skolans 

utomhusaktiviteter påverkas av vilken årstid det är. Dessutom kan mängden fysisk aktivitet 

påverkas negativt eller positivt av vädret och temperaturen. Hade det varit varmare utomhus 

hade det kanske varit mer fysisk aktivitet eller fler rastaktiviteter. 

En tredje faktor är den valda årskursen. Det kan vara så att fysisk aktivitet förekommer mer 

naturligt hos yngre barn jämfört med äldre. Hos äldre barn/ungdomar i mellanstadiet 

förekommer eventuellt inte lekar lika naturligt på grund av att det kan uppfattas som något 

“barnsligt”. Hade observationerna genomförts på en högre årskurs hade resultatet 

förmodligen sett annorlunda ut. 

En fjärde faktor som kan ha påverkat studiens resultat är skolornas omgivning och miljö. 

Ytor och mängden leksaker/utrustning ute på skolgården kan påverka den fysiska aktiviteten. 

Stora ytor skapar mer förutsättningar till fysisk aktivitet. Detsamma gäller en större mängd 

leksaker och skolgårdsutrustning. 

En faktor som kan påverka skolornas förutsättningar i det hälsofrämjande arbetet är de 

socioekonomiska förhållandena. De undersökta skolorna är kommunala och belägna inom 

Stockholms län. Trots detta kan de socioekonomiska förhållandena skilja sig åt. Det hade 

varit optimalt att undersöka två grundskolor inom samma kommun för att utesluta 

socioekonomiska skillnader. Detta var intentionen i början av studien. Dessvärre gjorde 

tidsbristen och det begränsade utbudet av skolor med anställda hälsopedagoger att detta inte 

gick att genomföra. 
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Det medföljer risker att ha observationer som metod. En risk är att skolorna kan anpassa sina 

dagar inför observatörernas besök. Skolorna kan ha lagt till fler rörelsepauser, haft fler 

rastaktiviteter eller ändrat i lektionsinnehållet eller upplägget för att framstå som mer 

hälsofrämjande/fysiskt aktiva. Detta är en möjlig situation som man bör ta hänsyn till. Inför 

observationerna informerades skolorna om vad studien skulle handla om och därmed kan 

skolorna medvetet eller omedvetet påverka studiens resultat åt en riktning. Detta var något 

observatörerna var uppmärksamma på. Under observationerna fokuserade observatörerna på 

elevernas reaktioner för att se om deras beteende var avvikande på något viss. Det vill säga 

om eleverna verkade vara vana med rörelsepauser, rastaktiviteter och övriga fysiska moment. 

Observatörerna var överens om att eleverna verkade vara vana vid rörelsepauser och 

rastaktiviteter på båda skolorna. Det enda som stack ut under observationsdagarna var 

namnleken på skolan utan hälsopedagog. Denna aktivitet upplevdes vara anordnad för 

observatörerna på så sätt att läraren ville välkomna och skapa en gemenskap genom 

aktiviteten. Denna aktivitet hade troligtvis inte skett utan observatörernas närvaro. 

En observationsdag räcker inte för att ta reda på den fysiska aktiviteten på skolan. En skoldag 

kan skilja sig enormt mycket från en annan skoldag. Två observationsdagar gav inte heller en 

fullständig inblick i den fysiska aktiviteten, men det gav en tydligare inblick jämfört med en 

observationsdag. 

Resultatet i denna studie är inte generaliserbar till andra skolor. Resultatet innefattar endast 

de skolor som blivit undersökta och resultatet från observationerna innefattar endast de 

klasser som blivit observerade. Situationen i övriga klasser på skolan kan skilja sig åt. 

Enkäterna inkluderar hela skolan och ger därmed en generell bild av skolans hälsofrämjande 

arbete. Observationerna kan ses som kompletterande data till enkäterna för att se hur den 

fysiska aktiviteten praktiskt tillämpas i verkligheten. Intervjuerna användes endast för att få 

en större förståelse i hälsopedagogens arbete på skolan samt för att få en inblick i hur 

ansvaret över hälsoarbetet såg ut och fungerade på skolan utan hälsopedagog. 

 

Denna studie hade en induktiv analys där inga förutfattade meningar av utfallet förekom. 

Målsättningen i studien var att få en så objektiv uppfattning av verkligheten som möjligt. 

Därmed minskade risken för subjektivitet i resultatet. 

Dock är konfirmationsbias trots allt något som bör tas upp i studien då kvalitativa metoder 

oftast kritiseras för att vara subjektiva. I denna studie har ett interbedömarreliabilitetstest 

gjorts på den insamlade datan för att minska risken för konfirmationsbias. Detta innebär att 
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studiens båda författare har kontrollerat datainnehållet och tillsammans sammanställt en så 

objektiv beskrivning av skolorna som möjligt. 

 

Fortsatt forskning skulle kunna undersöka fler skolors hälsofrämjande arbete då denna studie 

endast undersökt det hälsofrämjande arbetet på två grundskolor inom Stockholms län. Det 

finns flera intressanta jämförelser som skulle kunna undersökas som till exempel det 

hälsofrämjande arbetet på; en grundskola med pågående hälsoprojekt som ”spring i benen” 

jämfört med en grundskola utan hälsoprojekt, en grundskola i ett välbärgat område jämfört 

med en grundskola i ett socioekonomiskt utsatt område, en grundskola i stan jämfört med en 

grundskola på landet, en särgrundskola jämfört med en normativ grundskola. Det skulle även 

vara intressant att undersöka fler grundskolor med hälsopedagoger för att jämföra deras 

hälsofrämjande arbeten med varandra. Det är ett område med stora forskningsmöjligheter.   

5. Slutsats 

Slutsatsen som kan dras i denna studie var att det hälsofrämjande arbetet på skolorna var 

liknande på så sätt att båda skolorna inkludera praktiska moment i undervisningen, aktiva 

raster samt aktiva pauser under skoldagen. Dock låg ansvaret över den fysiska aktiviteten hos 

olika professioner på skolorna. På skolan med hälsopedagog låg ansvaret hos 

hälsopedagogen, medan det på skolan utan hälsopedagog låg hos en engagerad klasslärare. 

Hälsopedagogen hade den kompetens som krävdes för att bedriva det hälsofrämjande arbetet 

på egen hand medan klassläraren fick inspiration och kunskap från “spring i benen” projektet 

för att bedriva det hälsofrämjande arbetet på skolan utan hälsopedagog. Hälsopedagogen hade 

fyra huvuduppgifter på skolan för att främja den fysiska aktiviteten. Dessa var aktiva raster, 

rörelsepauser, aktiva medarbetare och aktivitetsdagar.  
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Bilagor: 

Bilaga 1. Informationsbrev till skola med hälsopedagog 

Grundskolans hälsofrämjande arbete 

Vi utbildar oss till hälsopedagoger och vill nu genomföra en studie för att ta reda på mer om 

grundskolans hälsofrämjande arbete. Vi vill få reda på hur grundskolan inkluderar fysisk 

aktivitet under skoldagen samt se om det hälsofrämjande arbetet skiljer sig på en skola med 

anställd hälsopedagog/rörelsepedagog jämfört med en skola utan anställd 

hälsopedagog/rörelsepedagog. 

För att göra det vill vi gärna besöka er skola för att observera en klass i årskurs 1 under två 

dagar samt få vår enkät om skolans hälsofrämjande arbete besvarad av utvald skolpersonal på 

er skola. 

 

I undersökningen har två grundskolor i Stockholms län tillfrågats. Er skola är tillfrågad att 

delta i undersökningen då ni har en anställd hälsopedagog/rörelsepedagog. 

 

Studiens data kommer behandlas konfidentiellt och används endast i forskningsändamål.   

Skolans deltagande i undersökningen är helt frivillig och kan avbrytas när som helst under 

studiens gång. 

 

Hoppas ni vill hjälpa oss. 

Tack i förhand! 

 

Stockholm/10/12 -19 

Elin Bråkenhielm, elin.brakenhielm@student.gih.se 

Sabina Ingesson, sabina.ingesson@student.gih.se 

Handledare: Maria Fernström 
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Bilaga 2. Informationsbrev till skolan utan hälsopedagog 

Grundskolans hälsofrämjande arbete 

Vi utbildar oss till hälsopedagoger och vill nu genomföra en studie för att ta reda på mer om 

grundskolans hälsofrämjande arbete. Vi vill få reda på hur grundskolan inkluderar fysisk 

aktivitet under skoldagen samt se om det hälsofrämjande arbetet skiljer sig på en skola med 

anställd hälsopedagog jämfört med en skola utan anställd hälsopedagog. 

För att göra det vill vi gärna besöka er skola för att observera en klass i årskurs 1 under två 

dagar samt få vår enkät om skolans hälsofrämjande arbete besvarad av utvald skolpersonal på 

er skola. 

 

I undersökningen har två grundskolor i Stockholms län tillfrågats. 

 

Studiens data kommer behandlas konfidentiellt och används endast i forskningsändamål.   

Skolans deltagande i undersökningen är helt frivillig och kan avbrytas när som helst under 

studiens gång. 

 

Hoppas ni vill hjälpa oss. 

Tack i förhand! 

 

Stockholm/10/12 -19 

Elin Bråkenhielm, elin.brakenhielm@student.gih.se 

Sabina Ingesson, sabina.ingesson@student.gih.se 

Handledare: Maria Fernström 
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Bilaga 3. Frågeformulär 

Samtycke till att delta i studien: 

Grundskolans hälsofrämjande arbete 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Gymnastik- 

och idrottshögskolan, GIH behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

………………………………… 

Underskrift 

 

………………………………… 

 ………………………………………………… 

Namnförtydligande              Ort och datum 

 

Elin Bråkenhielm, elin.brakenhielm@student.gih.se 

Sabina Ingesson, sabina.ingesson@student.gih.se 

Handledare: Maria Fernström, maria.fernstrom@gih.se 

 

Grundskolans hälsofrämjande arbete 

Frågeformulär 

1. Vilken profession har du på skolan? (Sätt ett kryss bredvid yrket) 

Hälsopedagog 

Sjuksköterska 

Idrottslärare 

Fritidspersonal 

Hemkunskapslärare 

Lärare 

mailto:maria.fernstrom@gih.se
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Skolledare 

 

2. Vad för riktlinjer/mål kring fysisk aktivitet har er skola? 

 

3. Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, 

skolans uppdrag) står det att skolan ska“sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Hur jobbar er skola för att uppfylla detta? 

 

 4. Vad för aktivitetsdagar med fokus på rörelse, friluftsliv och/eller hälsa har er skola? 

(Exempelvis: friidrottsdag, friluftsdag, vinteridrottsdag etc.) 

Ge en kort beskrivning av den/de aktivitetsdagar skolan har. 

 

5. Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas fysiska aktivitetsvanor? 

 

6. Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas matvanor? 

 

7. Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas arbetsmiljö? 

 

8. Vad skulle skolan kunna göra för att förbättra det hälsofrämjande arbetet? 
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Bilaga 4. Intervjufrågor till hälsopedagog 

Vilka hälsofrämjande projekt har du genomfört på skolan? 

Vad för roll har du haft i skolans hälsofrämjande arbete? 

Hur anser du att skolans engagemang kring hälsoarbetet är? 

 

Bilaga 5. Intervjufrågor till klasslärare 

Vem/vilka är ansvariga för/ligger bakom skolans rastaktiviteter och rörelsepauser?  

Är fritidspedagogen med hälsopedagogs examen inblandad i det hälsofrämjande arbetet? Hur 

såg situationen ut innan fritidspedagogen var anställd? 

Berätta mer om utomhus turerna ni gör på måndagar? 
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Bilaga 6. Observationsschema 
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Bilaga 7. Observationsschema idrottslektion 
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Bilaga 8. Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 

Studiens syfte är att få reda på hur grundskolan inkluderar fysisk aktivitet under skoldagen 

samt jämföra hur det hälsofrämjande arbetet ser ut på en grundskola med anställd 

hälsopedagog jämfört med en grundskola utan anställd hälsopedagog. 

 

1. Hur inkluderas fysisk aktivitet under skoldagen för elever i årskurs 1 på de utvalda 

grundskolorna? 

2. Hur skiljer sig det hälsofrämjande arbetet på en skola med anställd 

hälsopedagog/rörelsepedagog jämfört med en skola utan anställd hälsopedagog? 

3. Hur är hälsopedagogen/rörelsepedagogen inkopplad i det hälsofrämjande arbetet? 

 

Sökord: 

Hälsofrämjande arbete, hälsoarbete, hälsofrämjande skola, elevhälsa, hälsopedagog, 

grundskola, lågstadiet, fysisk aktivitet, elever, hälsa, inaktiva barn, fysisk aktivitet i skolan 

 

Health promotion, health promotion practice, health promoting school, physical activity, 

movement in school, elementary school, primary school, school children 

 

Databaser: 

Google scholar 

CIF - centrum för idrottsforskning 

Folkhälsomyndigheten 

Skolverket 

 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat: 
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Google Scholar: “Hälsofrämjande grundskola” 

Google Scholar: ”Hälsofrämjande skola” 

Google Scholar: ”Hälsofrämjande skola elevhälsa” 

Folkhälsomyndigheten “Fysisk aktivitet i skolan” 

CIF “Inaktiva barn” 

Skolverket “Rörelse i skolan” 

 

Kommentarer: 

 

Det var svårt att hitta någon tidigare forskningsrapport som jämfört en grundskola med en 

anställd hälsopedagog och en grundskola utan en anställd hälsopedagog. Det var även 

svårt att hitta någon tidigare forskningsrapport om effekten av en 

hälsopedagog/rörelsepedagog/hälsocoach på skolan.  
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Bilaga 9. Innehållsanalys på enkäter 

Skolan med hälsopedagog 
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Skolan utan hälsopedagog 
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Bilaga 10. Citerade observationsresultat 

Idrottslektion  

Datum: 2020-01-28  

Skola: Skolan med hälsopedagog 

Tidpunkt: 11:55-12:46 

Lektionens längd: 51 minuter 

Antal elever: 21 elever (blandad klass) 

Antal lärare: 1 lärare, hälsopedagogen. 

Ombyte: 20 elever, en kille hade vanliga kläder 

Deltagande: Alla deltog under idrottslektionen. En kille satt större delen av lektionen och 

kollade på, men deltog lite grann 

Aktiviteter:  

Uppvärmning - Följa John. 

Huvudaktiviteter - Hinderbana och Skeppsbrott. 
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Övrigt: Idrottsläraren var sjuk, så hälsopedagogenhoppade in och höll i idrottslektionen. 

Därmed blev lektionsupplägget lite spontant. Två halvklasser (årskurs 1 mörk grön och 

årskurs 1 gul) hade idrottslektion tillsammans. Nuvarande idrottshall är väldigt liten, men 

enligt personalen ska det byggas en ny idrottshall inom de kommande 2 åren. 

Lektionens upplägg: 

11:55 – 12:02 Samlingen var i mitten av idrottshallen. Eleverna satte sig i en ring. 

Hälsopedagogenhade en genomgång av idrottslektionens upplägg. 

Följa John var uppvärmningen. Eleverna delades in i 5 olika grupper. Varje grupp bestod av 4 

elever med en ”John”. ”John” stod längst fram i ledet och leda sina gruppmedlemmar runt i 

hinderbanan. 

I hinderbanan gick eleverna krabbgång, hängde i ringar, hoppade upp och ned från plintar, 

hjulade, balanserade på bänkar, kröp på långmattan, klättrade och slängde sig i lianerna, 

hoppade på tjockmattan, sprang runt, rullade på voltkuddar och hoppade i rockringar som låg 

utplacerade på golvet.  

12:10 – 12:17 Samling i mitten av idrottshallen. Vattenpaus och byte av aktivitet. 

Skeppsbrott.  

I skeppsbrott blev två elever utvalda till kullare. Reglerna var att inte nudda golvet. Blev 

eleverna kullade eller nudda golvet fick de sätta sig på avbytarbänken. På avbytarbänken fick 

totalt 5 elever sitta åt gången. När den 6:e personen kom till avbytarbänken, fick person 1 

hoppa tillbaka in i hinderbanan/skeppsbrottleken.  

5 elever satt på avbytarbänken, men bytes snabbt ut av andra elever som blivit kullade eller 

råkat nudda golvet. Kullarna sprang runt och jagade/kullade sina klasskompisar. Övriga 

elever sprang runt i hinderbanan och aktade sig för kullarna. En kille satt på tjockmattan och 

tittade på 

12:29 -12:31 Vattenpaus och byte av kullare. 

Eleverna fortsatte med skeppsbrott. Samma kille satt fortfarande kvar på tjockmattan och 

tittade på. En klasskompis gick fram och pratade med honom, men fortsatte sedan att leka i 

hinderbanan. Hälsopedagogengick fram och pratade med killen som inte deltog. Ingenting 

ändrades. Han fortsatte sitta kvar och kolla på när de andra lekte. 
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Två tjejer hängde upp och ned med benen i ringarna. En kille klättrade i ribbstolen. En tjej 

smet in till omklädningsrummet. De andra sprang runt i hinderbanan eller satt på 

avbytarbänken.  

12:38 – 12:39  Vattenpaus och byte av kullare. 

Eleverna fortsatte med skeppsbrott. En tjej lekte med dörrlåset till omklädningsrummet 

istället för att delta i aktiviteten.  

12:40 Killen började delta i aktiviteten. Övriga elever började tappa energin. De sprang 

långsammare, flera elever var svettiga och röda i ansiktet. 3 elever tog en kort paus för att 

sedan fortsätta. 4 tjejer smög in i omklädningsrummet. Hälsopedagogengick dit och sa till 

dem. Tjejerna kom tillbaka ut och sprang runt.  

12:46 Avslutning. Hälsopedagogenvissla i sin visselpippa och bad alla gå till 

omklädningsrummet för att byta om. 
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Idrottslektion  

Datum: 2020-02-07 

Skola: Grundskolan utan hälsopedagog 

Tidspunkt: 9:00 – 9:30 

Lektionens längd: 30 minuter 

Antal lärare: 1 idrottslärare 

Antal elever: 26 elever (blandad klass) 

Ombyte: 25 elever var ombyta. En kille hade vanliga kläder på sig. 

Deltagande: 26 elever. Alla elever deltog under idrottslektionen.  

 

Aktiviteter:  

Krokodil eller Apa lek 

Hinderbana - inte nudda mark 

 

Övrigt: Eleverna var inne i idrottshallen redan kl 8:50 och sprang runt i hinderbanan innan 

lektionen. Två halvklasser hade idrottslektionen tillsammans.  Idrottshallen var väldigt liten, 

men enligt personalen ska hela grundskolan flyttas till ny byggnad/nya lokaler inom snar 

framtid i ett närliggande område. 

Lektionens upplägg: 

9:00–9:05 Samling inne i ”redskapsförrådet”. Eleverna satt på golvet i en klump. 

Idrottsläraren hade en genomgång av idrottslektionens upplägg. 

”Krokodil eller apa” var första aktiviteten. I ”krokodil eller apa” var reglerna att springa runt i 

hinderbanan utan att nudda golvet och utan att bli tagen/kullad av krokodilen eller apan. Två 

elever blev utvalda till krokodil och apa. En elev fick ha på sig ett grönt axelband (krokodil) 

och en elev fick ha på sig ett gult axelband (apa). Apan fick inte nudda golvet, utan var 

tvungen att springa i hinderbanan för att kulla sina klasskompisar. Medan krokodilen fick 
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springa på golvet och kulla sina klasskompisar. Blev man kullad av apan eller krokodilen 

hamnade man i fängelset. I fängelset kunde man bli räddad av sina klasskompisar genom att 

få en ”highfive”. Råkade man nudda golvet i hinderbanan fick man gå till ”redskapsförrådet” 

och göra en styrkeövning i 30 sekunder. Plankan, jägarvila eller armhävningar var de 

styrkeövningar som idrottsläraren visade upp som förslag i genomgången. 

I hinderbanan hoppade eleverna i rockringar, hoppade upp och ned från plintar, hoppade på 

trampetter, sprang upp och gled ned för en ramp, gjorde kullerbyttor, balanserade på en bänk, 

slängde sig i lianerna, hoppade på tjockmattan och sprang runt. 

9:13 – 9:14 Byte av kullare, apa och krokodil.  

En elev blev arg för att den inte fick bli kullare och gick till omklädningsrummet. En elev 

råkade slå i sin näsa och började blöda näsblod. Denna elev fick sitta och vila vid sidan av 

tills den kände sig bättre. Resten sprang runt i hinderbanan, stod i fängelset eller gjorde 

styrkeövningar i ”redskapsförrådet”.  
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Bilaga 11. Citerade intervjusvar 

Intervju - Hälsopedagog på skolan med hälsopedagog 

Intervjulängd: 21 minuter och 22 sekunder. 

Plats: Skolan med hälsopedagog privat rum. 

Datum: 2020-01-28. 

Intervjuare 1: E. 

Intervjuare 2: S. 

Intervju person: R. 

Okänd person som arbetar på skolan och kom in under samtalet: U. 

 

START 

R- “Tänker att jag kanske kan börja med denhär, vad för roll har du i skolans hälsofrämjande 

arbete?”. 

E- “Mm”. 

R- “Ehm det man kan säga att jag har typ fyra såhär grundstenar som är mitt uppdrag. Eeh 

och den främsta asså som tar mest tid, det är aktiva raster”. 

E- “Mm”. 

R- “Så jag håller rastaktiviteter på alla raster så detärmorgonrast 7:50 till 8:20 och sen är det 

förmiddagsrast en och en halv timme och sen är det lunchrast också 2 timmar och då är jag på 

hela skolan”. 

E- “Mm”. 

R- “Eh både lågstadiet och mellanstadiet, det är en ett till sex skola föresten om jag inte sagt 

det haha haha”. 

E- “Aa ja hehe hehe”. 

R- “Ehm aa precis nejmen så detär väl det viktigaste liksom så då leder jag rastaktiviteter och 

aa får dem liksom att röra på sig”. 

E- “Aa”. 

R- “Jag försöker variera aktiviteterna så de så att det blir massa både rörelse men också 

frågesporter asså allt möjligt”. 

E- “Mm”. 

R- “Och sen är det en annan del, aktiva pauser jobbar vi väldigt mycket med. Ehm och då så 

är jag väl ansvarig liksom för att det ska bli att dem, att man ska ha rörelsepauser helt enkelt”. 

S- “Mm”. 
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R- “Eh men det håller liksom lärarna i först och främst. Så vi brukar, dem har ledningen 

schemalagt, rörelsepauserna”. 

E- “Mm”. 

R- “Såhär om ni ser ehm här är tisdag för en årskurs fyra”. 

E- “Aa”. 

R- “Och här är det här lila, det är en rörelsepaus”. 

S- “Aha”. 

E- “Okej”. 

R- “Så det är såhär fem minuters”. 

E- “Vad smart”. 

R- “Så dem har såhär schemalagt vissa dagar när dem ser att vissa pass blir jättelånga liksom, 

eller att dem får såhär flera ehm lektioner efter varandra”. 

E- “Juste”. 

R- “Då har man lagt in en rörelsepaus där och mina föregångare dem gjorde en jättefin 

mapp”. 

E- “Mm”. 

R- “Och om man ska kalla det bank med såhär ehm saker man kan göra som rörelsepauser”. 

S- “Mm”. 

R- “Så liksom alla årskurser har fått ut det, så det är bara att slå upp vad som helst och så är 

det en övning eller liksom någonting man kan göra”. 

E- “Mm”. 

R- “Liksom för att underlätta för lärarna så mycket som möjligt. Eh och sen det jag gör nu är 

att jag går ut, det gör jag denhär veckan faktiskt. Då går jag ut till alla klasser och så kör jag 

en snabb rörelsepaus med dem”. 

E- ”Mm”. 

R- “Såhär fem minuters eller någonting och just nu kör vi tabata- intervaller”. 

S- “Oj shit”. 

R- “Så jag blir, jag blir helt slut haha”. 

E- “Haha”. 

R- “Ska köra det med trettio klasser”. 

E- “Oj oj oj tufft jobb”. 

R- “Hehe men aa precis ehm och det mina föregångare också gjorde är en skitbra grej jag 

borde ha tagit med det kom jag på. Dem gjorde såhär rörelsekort eh med typ såhär övningar. 

Så ehm man kan bara dra ett kort då”.  



68 

 

E- “Mm”. 

R- “Eh det är såhär indelat i typ såhär kondition a detär liksom några kort och så står det 

liksom styrka på några andra kort”. 

E- “Mm”. 

R- “Och så kan man dra kort och så kommer en övning och så kan man göra den övningen. 

E- Okej, är det också liksom för rörelsepauserna då?” 

R- “Aa exakt det är för rörelsepauserna”. 

E- “Okej”. 

R- “Som här då är det liksom gul då gula rörelsekort det är övningar som visar övningar som 

är mer inriktade på isolerad styrka, så aa men de är ryggresning tillexempel och så drar man 

dem, då kan man göra aa men då gör man ryggresning”. 

S- “Okej”. 

R- “Eh röda rörelsekort är mer statiska styrkeövningar eh och blåa rörelsekort visar styrka 

och rörelseövningar som kan utföra sittandes”. 

E- “Okej aa”. 

R- “Äh och de det här rörelsekorten kan man använda till hur mycket som helst liksom ehm 

typ  cirkelträning, här om också skrivit cirkelträningsprogram aa man delar in eleverna i 

grupper och så drar man liksom rörelsekort”. 

E- “Mm”. 

R- “Asså man kan använda det till hur mycket som helst”. 

S- “Gäller dethär för alla klasser då”? 

R- “Aa alla klasser har fått demhär rörelsekorten och så har dem också gjort ett aktivitetsspel 

på skolgården där dem har såhär ritat upp en orm det kan man också använda demhär 

rörelsekorten till”. 

E- “Mm”. 

R- “Så man kan gå ut på skolgården de är asså jättebra. Det där ehm mm, så det var väl aktiva 

pauser”. 

E- “Mm”. 

R- “Sen en annan del i det jag gör är aktiva medarbetare men det är inte en lika stor del men 

att jag ehm fokuserar lite på personalen också och försöker få dem fysiskt aktiva”. 

E- “Aa”. 

R- “Så de borde jag också ha tagit, det ehm jag gör nu är eh vi har en personaltävling”. 

S- “Aha”. 
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R- “Ehm där man, alla årskurser om man säger så är ett lag och så ska man samla poäng 

genom att vara fysisk aktiva”. 

E- “Aa”. 

R- “Så varje såhär trettio minuters fysisk aktivitet ger ett poäng och så kommer man då har 

dem alla fått en affisch som jag gjort och så kryssar man i det”. 

E- “Aa”. 

R- “Och så de lag som eh har fått flest poäng kommer bli skolans mästare”. 

E- “Gud vad kul”. 

R- “Aa mm så det är de vi gör nu”. 

E- “Aa”. 

R- “Mina föregångare hade också cirkelträning varje tisdag på jättetidigt på morgonen”. 

S- “För personalen”? 

R- “Ja och det skulle jag jättegärna vilja göra men de är inte inlagt i min arbetstid så jag 

kommer tyvärr inte kunna göra det men det skulle vara jättekul”. 

E- “Kul att inkludera personalen också så att det inte bara är eleverna. För det sprider ju 

också lite vidare till eleverna”. 

R- “Exakt”. 

E- “Att dem ser att ni också gör något”. 

R- “Exakt exakt eh och den sista delen, aktivitetsdagar brukar vi ha. Då har vi några dagar 

per år ehm aa asså vi hade skoljoggen till exempel nu i höstas”. 

E- “Mm”. 

R- “Eh så då var vi i en park här och så sprang dem. De fick välja lite hur långt man skulle 

springa men det var från åttahundra meter till en eller två kilometer”. 

E- “Mm”. 

R- “Ehm så ska vi se, aa precis amen sånt är jag också ansvarig för.Och så hade vi vad heter 

det, gemensamma fritidsdagen.Då bjöd vi in andra skolor”. 

E- “Okej”. 

R- “Ehm och så var vi i en park här i närheten och så erbjöd vi bara ledarledda aktiviteter för 

alla”. 

S- “Mm”. 

R- “Så de var liksom vår skola och två skolor till och då fick ungarna gå och liksom leka hur 

mycket dem ville, men sen var det ledarledda aktiviteter. Det varockså jättekul”. 

E- “Aa”. 
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R- “Sen skulle jag hehe vilja lägga till en del som inte står här det borde jag lägga till föresten 

som tar väldigt mycket tid men det äransvaret för den fysiska miljönoch material, det tar sjukt 

mycket tid ehm, men se till att det finns och så inköpsansvar ansvarig är jag också”. 

S- “Okej”. 

R- “För att köpa in material och sånt. Ehm också vi bygger en ny skola”. 

E- “Ja, vi såg det nu när vi kom”. 

R- “Ja precis vi bygger en ny skola som vi ska flytta in i om ett år”. 

S- “Aha en helt ny? Denhär ska bort liksom”? 

R- “Aa dethär ska bort så vår skolgård just nu är katastrof”. 

E- “Lite kaosigt”. 

R- “Aa den är jätteliten och finns nästan ingenting, de är asfaltsdjungeln”. 

S- “Mm”. 

R- “ Aa så detär därför den liksom, jag tänker mitt uppdrag är ännu viktigare nu. Att finnas 

där på rasterna och erbjuda dem någonting för det finns nästan ingenting”. 

E- “Mm”. 

R- “Vi skulle kunna gå ett varv sen och visa”. 

E- “Ja”. 

R- “Men aa precis, vilket hälsofrämjande projekt har du genomför på skolan? det skulle väl 

vara lite dem vi gått igenom”. 

S- “Mm”. 

E- “Det är ju liksom projekt i sig, men det är om det är något specifikt som du typ alltså nåt 

annat utanför det”. 

R- “Aa”. 

E- “För vissa har ju gjort lite sånt, vi har ju vi följer den här facebookgruppen eh unga vad 

heter den”? 

S- ”Men heter den inte hälsopedagog”? 

R- “Unga hälsopedagoger i skolan”? 

E- “Ja precis, så där ser man ju lite dem har ju lite allt möjligt för sig. Så jag tänkte om det 

var något sånt som du ville lägga in annars så, det du sagt är ju jättebra”. 

R- “Aa”. 

E- “Det är det verkligen”. 

R- “Aa det skulle vara denhär för personalen, denhär tävlingen vi har ehm det är inte för 

eleverna men aa rörelsepauserna”. 

E- “Mm”. 
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R- “Fan vi har ju många projekt på gång vad är det hehe jag har så många så jag kommer inte 

ens ihåg”. 

S- “Ja kanske mycket som du kanske planerar och eller som du vill genomföra?”. 

R- “Exakt”. 

E- “Ja precis för sånt är också intressant att höra på”. 

R- “Jo men exakt jo men en sak som, det har jag inte ens tagit upp med nån men bara som jag 

har tänkt, vi har eeh äldre vad heter det?”. 

E- “Ålderdomshem?”. 

R- “Ja ålderdomshem juste på andra sidan”. 

E- “Aa”. 

R- “Det skulle vara så kul om man kunde göra någon sorts samarbete med dem”. 

S- “Ja”. 

R- “Eh typ såhär att man amen ja vet gå runt och leda något pass asså gympapass eller dans 

eller någonting”. 

E- “Aa”. 

R- “Sittande gympa eller någonting för dem asså det ska, åh fan va kul det skulle va”. 

S- “Mm”. 

R- “Undra om jag har nå mer eh sen hade vi gå och cykel veckorna, vet inte om det räknas 

men då hade vi två veckor där barnen skulle gå cykla åka kollektivt så mycket som möjligt 

till och från skolan”. 

S- “Aa juste”. 

R- “Aa men precis samma sak där då fick dem kryssa i en affisch eh om gick du till skolan 

idag men då ja då kryssar jag i det och så samlar man poäng klassvis”. 

E- “Okej”. 

R- “Och så tävlar man med skolor från hela Sverige liksom så de aa det var väl ett projekt 

liksom”. 

E- “Aa”. 

R- “Precis ehm och den ska vi väl vara med i nästa år också tänker jag för det blev jättelyckat 

och det var uppskattat av både föräldrar och elever”. 

S- “Mm”. 

R- “Ehm hmm jag kanske kommer på någonting sen”. 

E- “Ja det är bara att lägga till isåfall”. 

R- “Aa, hur anser du att skolans engagemang kring hälsoarbetet är? Asså bara det att dem 

anställt mig tänker jag visar att, det är inte många skolor som ens”. 
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S- “Nej det upptäckte vi när vi letade haha”. 

R- “Aa exakt haha, asså det är så ovanligt så bara det att dem anställer en rörelsepedagog 

visar ju liksom hur stort ehm men ja jag tycker det är jättestort engagemang här”. 

E- “Aa”. 

R- “Ehm ja asså jag har jättebra stöd från ledningen det är liksom verkligen och alla är så 

med på det jag gör”. 

E- “Aa”. 

R- “Känner verkligen stor stöttning från dem all alla i personalen så jag tycker att alla som 

jobbar här dem är liksom med på hur viktigt det är med fysisk aktivitet å att inte bara rörelsen 

i sig utan vilken trygghet det gör bara att jag är ute liksom”. 

S- “Mm”. 

R- “Å finns och leder aktiviteter å ehm precis att dem inte känner sig ensamma att dem alltid 

har någon å man känner större engagemang å precis men”. 

S- “Känner du att du har dem tillgångar som du behöver för att göra ett så bra arbete som 

möjligt?”. 

R- “Skulle behöva mer tid haha”. 

S- “Aa”. 

R- “Eller att vi, att dem anställer en till rörelsepedagog för det är sjukt mycket så jag förstår 

verkligen varför dem varit två förra året”. 

E- “Okej så det var två samtidigt som jobba?”. 

R- “Aa mm aa exakt dem va två samtidigt eh å så slutade dem då jag vet inte varför dem bara 

anställde en men de gjorde dem så jag skulle känna att de ja liksom tidsbrist eh å hinner inte 

med allt som jag behöver göra”. 

S- “Nej mm”. 

R- “Å vill göra ehm men de förstår man det är ju inte så himla lätt eller det är ju inte bara att 

anställa en till men det är det jag skulle vilja iallafall”. 

E- “Det förstår jag”. 

R- “Kanske en av er haha”. 

E- “Ja precis, haha”. 

S- “Haha”. 

E- “Vi får se”. 

R- “Ni får sälja in er”. 

S- “Ellerhur haha”. 
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E- “Verkligen. Vill du berätta lite mer om det här med ledarledda aktiviteterna på rasterna? 

Lite såhär om vad ni typ hittar på ungefär, ett exempel liksom”. 

R- “Asså ja jag försöker jag har liksom inga såhär speciella teman eller liksom att jag ska nu 

ska vi springa mycket, nu ska vi jobba på konditionen, nu ska vi jobba på styrkan utan jag 

försöker lyssna på eleverna vad dem tycker är roligt å så försöker jag ta med så mycket av det 

som möjligt ehm så idag ska vi ha hela havet stormar på lunchrasten”. 

S- “Aha”. 

E- “Vad kul”. 

R- “Eh de asså de kan locka typ fyrtio femtio elever, asså det är helt så aa jag försöker 

lyssna”. 

E- “Höra deras intressen och lite sådär”. 

R- “Exakt exakt, sen vissa såhär teman vissa veckor typ såhär friidrottsveckan eh och då kör 

vi såhär friidrottsgrenar på rastaktiviteterna å så har vi fångarna på fortet vecka så då tar jag 

såhär vissa aktiviteter inspirerat av fångarna på fortet”. 

E- “Gud vad kul”. 

R- “Ja men det var faktiskt kul och ska vi också göra en grej idag pingishavet kallar jag det 

men eh då har jag tagit en skokartong fyllt den med pingisbollar å sp har jag gjort såhär typ 

knöglat ihop silvertejp och så ska dem ha ner med handen jag har gjort hål i skokartongen 

och så ska dem ner med handen och hitta demhär silvertejpsbollarna”. 

S-”Aha”. 

R- “Det är också inspirerat av fångarna på fortet men de tycker dem också är jättekul det ska 

vi göra nu på förmiddagsrasten. Eh och så på morgonen då är jag på övre gården kallar vi det 

för”. 

E- “Mm”. 

R- “Eh för alla börjar lite såhär olika tider så det är bäst att jag bara är på mellanstadiet på 

morgonen ehm och så tar jag ut grejer eh de för vi har inge såhär lånesystem på vårt 

material”. 

E- “Nej”. 

R- “Vilket jag skulle vilja ha men så jag tar ut grejerna liksom och så står dem ute och så får 

dem bara gå och ta då ehm så har vi, eh aa och så är det som sagt förmiddagsrast och 

lunchrasten också som jag är med på”. 

E- “Aa”. 

R- “Och sen så är jag på fritids på eftermiddan”. 

S- “Mm”. 



74 

 

R- “Så jag är med ettorna, dem som ni kommer gå till sen eh”. 

E- “Tycker du att det är många som brukar delta och såntdär, asså jag tänker med eleverna är 

det många som liksom är med varje gång?”. 

R- “Det är väldigt väldigt olika men ja asså minst tio alltså på en gång eh men allt från tio till 

liksom sextio under en dag kan det va liksom hundra barn som har varit med”. 

E- “Aa shit”.  

R- “Så aa nej, men det är jättekul”. 

S- “Hur många barn är det på hela skolan?”. 

R- “Sjuhundra”. 

S- “Oj det är många”. 

R- “Mm det är även de är en jätteliten skola det är därför vi bygger en ny”. 

S- “Aa”. 

R- “Eh så skolan kommer inte rymma fler elever utan bara de elever vi har för denhär skolan 

är fruktansvärt liten”. 

E- “Mm förstår att ytan måste vara svår då liksom att lyckas utnyttja såhär perfekt”. 

R- “Precis”. 

E- “Hur ser idrottshallen ut? Tycker du att den är liksom bra jag vet inte du kanske inte är så 

mycket i just idrottshallen?”. 

R- “Jo men jag brukar leda fritidsgympa och så när idrottsläraren är sjuk då brukar jag vara 

idrottsläraren vicka”. 

E- “Aa”. 

R- “Men den tycker jag är väldigt liten”. 

E- “Okej ska dem bygga om den också nu?”. 

R- “Aa ja precis vi ska få en jätte asså fullstor idrottshall eh därborta men det kommer ta ett 

år efter att skolan är byggd”. 

S- “Ah okej”. 

R- “Å sen kommer dem kommer dem ju riva hela denhär skolan å då kommer ju den 

idrottshallen försvinna”. 

E- “Aa”. 

R- “Så jag har ingen aning hur dem ska göra med idrotten för vi kommer inte ha någon 

idrottshall på ett år”. 

E- “Aa det var ju inte så himla lätt”. 

R- “Eh eller de har säkert tänkt ut någonting men jag har ingen aning hur de tänker göra”. 
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E- “Men är det bra område runtomkring som ni kan vara ute i och ha aktivteter också sådär 

mycket skog och såntdär?”. 

R- “Mhm aa det finns en skog men den är ganska långt borta”. 

 

(U kommer in i rummet) 

 

R- “Ehm Hallå, U fanns det en skog här förut jag har för mig att det är någon som sagt det?”. 

U- “Ja det ja”. 

R- “För dem byggde ju om”. 

U- “Skolan som är nybyggd där fanns det ju en skog tidigare”. 

R- “Juste”. 

U- “Men den fick man ju”. 

R- “Den finns ju inte nu så nu är det väll ganska långt till närmaste skog de viken eller?”. 

U- “Eh asså ja det går ju att vara i det som är kvar hehe”. 

R- “Aa aa precis”. 

U- “Och det tror jag att dem kommer att behålla de som är nu mellan att dem bygger om 

skolan”. 

R- “Aa aa”. 

U- “Jag tror det dem lämnar den”. 

R- “Aa men det tror jag också”. 

E- “Mm”. 

R- “Vart brukar de vara och orientera?”. 

U- “Eh ja asså nu tror jag de orienterade här på skolan senast hehe att dem gjorde nått sånt”. 

R- “Aa juste”. 

U- “För att dem sprang ju lite här och så fick dem ju inte gena via korridoren eller nått sånt 

har jag för mig”. 

R- “Nej juste”. 

E- “Okej hehe”.  

R- “Precis man får vara påhittig”. 

U- “Men annars har dem nog varit lite där uppe det kan jag tänka mig”.  

S- “Mm”. 

U- “Jag tänker även där bakom husen so som kommer på dendär vägen där de är ju också 

skog”. 

R- “Ah precis man får vara påhittig”. 
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S- “Typ fotbollsplan och liksom klätterställningar och såntdär?”. 

R- “Öhöm ehm fotbollsplan har vi en liten lerplätt där men och där får de egentligen inte vara 

själva så de eh de har vi lite problem med att det måste va en pedagog som är med dem”. 

E- “Aa”.  

R- “För dem måste liksom följa med dem de är bara femtio meter ditåt men det är liksom 

över parkeringarna och även gångväg”. 

S- “Mm”. 

R- “Och så måste det vara en pedagog med så de har vi lite problem med, bandyplan har vi 

en jätte jätteliten här borta”.  

E- “Aa”. 

R- “Eh ja nej men det är mycket som saknas tycker jag när det gäller liksom fysiska miljön”. 

E- “Mm men det låter ju ändå som att ni har en plan att liksom utveckla att bygga nytt”. 

R- “Exakt”. 

E- “Så att ni ska fixa allt detdär sen”. 

R- “Exakt exakt att den planen är färdig hur sko nya skolgården kommer se ut”. 

S- “Aha”. 

R- “Och då ska det tydligen vara gräsplan och de lät bra iallafall men just nu och det de är ju 

bara för att dem bygger”. 

E- “Mm”. 

R- “För där dem bygger nu, det var en stor gräs eh fotbollsplan, grusplan”. 

S- “Ja”. 

R- “Eh så nu är ju hela den borta och det märker man ju, att man att man liksom hade en stor 

fotbollsplan”. 

E- “Aa”. 

R- “Och den är ju helt borta och så måste man samsas på det lilla området vi har. Det märks”.  

E- “Aa sjuhundra elever på samma yta”.  

R- “Aa exakt exakt. Äe jag måste verkligen visa er hur det ser ut sen hehe”. 

S- “Ja”. 

E- “Ja verkligen vi är jättenyfikna”. 

R- “Mm”. 

E- “Ja men det känns som att du svarat på det mesta ändå”. 

S- “Ska vi pausa inspelningen och sen så kan du få kolla på enkätfrågorna eller vill du dem 

kan du ju faktiskt få svara på sen”. 

F- “Ja”. 
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E- “Ja”. 

 

SLUT. 
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Intervju – Lärare på skolan utan hälsopedagog 

Intervjulängd: 12 minuter och 30 sekunder 

Plats: Klassrum privat samt klassansvarig år 1. 

Datum: 2020-02-04. 

Intervjuare 1: E. 

Intervjuare 2: S. 

Intervju person: T. 

Person med utbildning inom hälsa men ej är anställd pågrund av det: D. 

Klass resurs och fritidslärare: A. 

 

START 

 

S- “Så, ja då har vi lite frågor eh den första frågan som kom upp de va vem är det som ligger 

bakom alla domhära typ rastaktiviteterna eller pausvilerna eller finns det nån speciell person 

som har liksom kommit på att dethär gör vi?”. 

T- “Eh nä vi har jag har varit ansvarig på skolan för eh spring i benen kallar vi de, det finns 

en grupp från stockholm stad som eh vill utveckla och förhöja att alla sk elever ska ha minst 

en timme fysisk aktivitet under skoldan så att då har det startats ett nätverk som Christer Oja 

har hållt i de har varit hans projekt eh och då ehm samlas man och får information och eh det 

har skapats nätverk så vi har besökt varandra å andra skolor som har bra kommit med bra 

exempel och de e också en facebookgrupp eh som man då kan delge varandra goda exempel, 

aa men dehär gör vi på våran rastverksverksamhet å så då kan man sprida det på ett väldigt 

enkelt sett . Eh och eh då har man också nån ansvarig på varje skola och på denhär skolan har 

det varit jag som har hållt i det tidigare eh å så ska vi skriva en handlingsplan för dehär med 

fysisk aktivitet eh så att alla det kommer alla elever till gagn sen är de ju också ändå är det ju 

beroende på vilken pedagog eller lärare som du har så utifrån de så speglar sig ju 

klassrummet. Ae det ser ju inte likadant ut i alla klassrum eh men tanken är att alla ska ha eh 

rörelsepauser eller brain breaks som man kallar det genom att bara göra nått eh nått bryt, 

ställa sig upp å bara sträcka på sig eller sen om de är en just dance eller vad det kan va, eh 

men då har jag iallafall gjort så att jag skickar ut veckovis me långt tid aa typ två månader å 

så har jag gett förslag på att varje dag kan man göra dethär å dethär å dethär å de kan man 

kolla genom youtube om de e en just dance eller ehm en röris man kan ha eller om det är 

yoga de finns otroligt mycket eh å hitta på nätet eh och genom denhära gruppen som vi har så 

kan man delge varandra jätte jätte mycke. Å sen är de också då ie så har jag som ansvar på att 
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ta upp det på vårat arbetslagsmöte och eh har skrivit det tidigare på våran tavla varje vi har 

veckoplanering två veckor framåt då att skriva eh dela pennan eller asså sa att man kan också 

påminna varandra i klassrummet sen beror det på att aa men jag kanske de gör inte mig något 

att det blir lite rörigt i klassen medan nån anna tycker att det är superjobbigt alltså pedagog, 

då kanske man vill ha en annan aktivitet nått som passar dig så att de är inte alla som nu 

svamlar jag på jättemycket men.” 

S- “Det är jättebra men är allt dethär alltså schemalagt att man ska hitta på nånting?”. 

T- “Man ska ha det, det är nånting som vi alla ska göra, det är liksom besluta att du ska göra 

det eh å jag hoppas att det ser ut så i alla klassrum.” 

S- “Aa. “ 

T- “Jag vet att i jag vet ju hur det ser ut i mitt arbetslag å där äre alla Väldigt aktiva och 

tycker det är viktigt å även fritids e suuper engagerade och eh väldigt på och vill ha saker som 

ha förhöjer den fysiska aktiviteten på fri på rasterna.” 

E- “Mm.” 

T- “För de e vä väldigt viktigt å vi tycker ju vi har en bra gård som vi använder baksidan med 

berg det är ju inte bara platt plattmark eller en gräsplan som man använder till aa det är ju en 

fotbollsplan för de e ju ritat fotbollslinjer kanske men vi använder de till att de leker det är 

lika mycket lek som det är boll bollspel eller bollek liksom, så att det används också dehär 

med genus tänk att det e ju inte bara för att de e ex antal killar som gillar fotboll så då är det 

fem killar som använder gräsplan men använder vi det till lek då kanske det e trettiofem 

istället så det gäller att vi vuxna styr det där lite eller gansk mycket.” 

S- “Ja ehm å sen tänkte vi eller har en fråga om D.” 

T- “Ja.” 

S- “Ha e hon inblandad i dehär eller är hon har hon något ansvar i dethär eller?”. 

T- “Eh nu så eh håller vi på å lämnar över ansvaret till henne eftersom hon e ganska 

nyanställd.” 

E- “Mm.” 

T- “Och ef hon fått fått börja bl bli lite varm i kläderna för att liksom lära känna bara barnen 

och att dehära eh så att det är jag som ska lämna över till henne till D så att hon får ännu mera 

ansvar å mer då drivande på skolan så att de bli inte bara för att i eh så att det blir mer att ah 

på våran skola är det såhär inte att de i Ts klassrum då vet vi att vi får dehär, eh utan det ska 

va att alla nejmen på våran skola då får man dehär. Det e så tanken är att alla ska få ta del av 

det.” 

E- “Mm.” 



80 

 

T- “Annars blir det ju lätt vilken person det är.” 

S- “Mm så hon blir mer kanske att hon är specificerad eller specificerad på att hålla i.” 

T- “I för hela skolan sen.” 

S- “Ja.” 

T- “Sen är det ju inte hon som håller i det.” 

S- “Nej.” 

T- “Då att man delegerar ut aa men ser till att aa men på den avdelningen så är det den som är 

ansvarig så att man sprider ut tentaklerna liksom så att det är nån ansvarig å varje avdelning 

eh å det är finns det redan nu men de behöver ändå drivas för att det ska bli av det sker inte 

per automatik eh jag kan driva det på lärarmötena eller i ledningsgruppen å såna saker å ta hit 

göra olika saker.” 

E- “Mm.” 

T- “För jag e väldigt mycket för att utepedagogik och jobba ute generellt eh å då blir då 

involveras den fysiska aktiviteten men det är ju inte alla som gillar det, men äe aa så det 

behöver, det ska D få göra iallafall sen.” 

E- “Men är det så att innan D blev anställd då hade ni redan dehär liksom i rull.” 

T- “Ja.” 

E- “Asså att ni redan var mycket utomhus å ni hade rörelsepauser.” 

T- “Ja ja.” 

E- “Ja vad bra.” 

S- “Mm å sen tänkte vi på ett här inne, har ni nått för dem som har typ 

koncentrationssvårigheter?”. 

T- “Ni kanske tänkte på de att de dem de e ju några stycken som har 

koncentrationssvårigheter eller en handfull då, eh ska vi säga här nudå, här vi har ju, demhär 

kuddarna har som en del sitter på jag tror att de e tre stycken som har sen är det två stycken 

som har cyklar eh sånhär trampcyklar eh som dem använder eh se ser du ehm de aa de eh och 

jag tycker det funkar både och eh kuddarna funkar väldigt bra för många eh å cyklarna så e 

det nog en vanesak å de behöver inte va att det är ehm koncentrationen att man är pratig eller 

att de rör på sig eller utan det kan va också att vi har en några som har väldigt låga och 

fastnar i i okoncentration för att man sitter å drömmer eller nånting. Eh så man behöver olika 

sätt sen gäller det att man hittar andra, möjligheter å som att man kan gå ut å såhär eller att 

man kan sitta olika och det har vi ju superlyxigt faktiskt här och nu att de är flera rum man 

kan dela upp barnen och ha i olika grupper och det gör jättemycket som att arbeta i mindre 

grupp är man en två tre stycken e och inte behöva va i samma klassrum gör att det blir en 
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metod du använder när man har koncentrationssvårigheter å även utomhus då för då för man 

också kan röra sig å ändå eh i din de stör inte nån annan.” 

S- “Å sen dethär med att dem kunde springa iväg för att bli av med lite energi.” 

T- “Aa.” 

S- “Är det också någon metod ni har å hitta på olika saker?”. 

T- “Aa, å de e ja precis för de drog igång som en rörelse slinga som är ganska kort så att de 

som inte får vara utanför gränsen som man kallar det dehär när man är dem yngre eh å då är 

det att mm men det är några hundra meter som man bara får å så eh kan man också sätta upp 

frågor eller bilder å sånt där amen ta reda på vad är det för bild borta på gröna huset eller å 

kan ha frågeställningen eller en tipspromenad eller vad som helst så att dem vet dem behöver 

inte fråga å så å vi vet att dem vet vart det är eh en sån slinga ska vi också ha ute som är 

längre särskilt som är för de läng eh äldre eleverna.” 

E- “Mm.” 

T- “Eh om man inte vill gå ut som pedagog me dem hela vägen utan där kan man också stop 

utanför gränsen men så har vi också walk and talk brukar vi ha på tisdagar men då ville vi 

hellre göra dethär idag å då går vi ner vid bryggorna nere vid vattnet å så har dem ett ämne 

dem ska prata om å så har man en lapp att amen nu pratar vi om återvinning källsortering hut 

gör ni hemma eh och så får dem diskutera två och två men det tar ungefär tjugo minuters 

promenad innan man går till mellanmålet.” 

S- “Mm.” 

T- “För eftermiddagarna är ganska dem är trötta eh så att de behöver få lära sig någonting.” 

E- “Mm men hur va det såhär med måndagar, brukade ni alltid va ute då?”. 

T- “Ja förskoleklass och 1or går iväg eh 1or är det för att jag och A har gruppen för att man 

vet att man lär sig saker ute också hehe.” 

E- “Mm hehe.” 

T- “Så att vi gör det jätte aa varje måndag och det eh än så länge denhär terminen har vi inte 

behövt vara inne nångång eh och vi brukar gå oavsett väder, det är om värsta katastrof 

nångång som vi inte går iväg eh både för att man märker att många har varit inne eh efter 

helgen och de är supersugna på att berätta saker och då övar man ju svenskan och tränar sig 

så det är ju inte bara att vi gå iväg och inte gör någonting utan då kan du också träna i att både 

lyssna och prata när man går iväg å sen har vi som aktiviteter när vi är där.” 

E- “Mm.” 

T- “Eh eh vanligtvis har vi aktivitet som vi gör å sen så är det fri lek efter det eh å igår var det 

ju att vi hade 6 aktiviteter å det blev lite mycket men eh då har vi ju man märker ju att de har 
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tagit till sig olika alla barnen, imorse när vi gick igenom vad de tyckte mest om så så kom det 

upp flera saker vissa saker äre ju som många gillar men å då märker man ju att aa men det är 

ju bra för oss att utveckla vårat arbete.” 

E- “Mm.” 

T- “Eh de som är svå svårt eller svårt men det tar tid att göra alla demhär sakerna laminera 

och plasta in å skriva grejer men när du väl har gjort det en gång då har du ju det å kan 

använda många gånger det är många klasser som kan använda det så att det e ehm men det 

handlar om dem som gör det är intresserade av det och förstår vikten av att kunna gripa för att 

begripa för jag liksom plockar å hitta en pinne som är en meter lång å inte läsa amen en pinne 

med en pinne som är en meter lång men nu ska jag faktiskt ta reda på hur är hur långt är en 

pinne eh eller hitta åtta barr.” 

S- “Mm.” 

T- “Så nu när vi har jobbat med fåglarna så då blir dem extremt när dem såg fåglarna å höll 

på matten där å satt i köket å gråsparvar en hackspett å att man faktiskt märker att dem har 

faktiskt förstått å då e det e super superviktigt att se att dem får göra på olika sätt å att vi med 

fritids å skola samarbetar jättenära. Jag jobbar med en sak teoretiskt här inne och då gör A eh 

fåglar med pärlplattor eller som att det hänger ihop.” 

E- “Mm.” 

T- “Att det blir en röd tråd eh å att det blir roligt å att dem känner att det är kul å det är viktigt 

vad dem gör å att man lyssnar.” 

S- “Mm.” 

T- “Aa.” 

S- “Eh jag fick svar på väldigt mycket.” 

E- “Verkligen.” 

S- “Känner vi att vi ska pausa inspelningen?”. 

E- “Gör det.” 

S- “Vi gör det.” 

 

SLUT 
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Bilaga 12. Citerade enkätsvar 

Skolan med hälsopedagog 

Enkät 1 

Vilken profession har du på skolan? (Sätt ett kryss bredvid yrket) 

Hälsopedagog X 

Sjuksköterska 

Idrottslärare 

Hemkunskapslärare 

Lärare 

Fritidspersonal 

Skolledare 

 

Vad för riktlinjer/mål kring fysisk aktivitet har er skola? 

. Bidra till trygghet 

. Inkludera eleverna i leksammanhang där de lyckas 

. Skapa trivsammare skoldagar 

. Skapa bra förutsättningar för lärande 

. Skapa bra förutsättningar för elevernas delaktighet 

 

Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, 

skolans uppdrag) står det att skolan ska “sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Hur jobbar er skola för att uppfylla detta? 

Vi har ledarledda rastaktiviteter av en hälsopedagog. På varje rast men även av andra 

pedagoger (om än inte på lika många raster). Vi erbjuder även ett pulshöjande morgonpass en 

gång i veckan. Schemalagda rörelsepauser ledda av lärare och till viss del av hälsopedagog. 

Vi har aktivitetsdagar med syfte att få eleverna mer fysiskt aktiva. Vi erbjuder lekmaterial ute 

på rastgården som erbjuder eleverna till rörelse. 

 

Vad för aktivitetsdagar med fokus på rörelse, friluftsliv och/eller hälsa har er skola? 

(Exempelvis: friidrottsdag, friluftsdag, vinteridrottsdag etc.) Ge en kort beskrivning av 

den/de aktivitetsdagar skolan har. 

Friluftsdagar med dylikt sker främst under ordinarie lektionstid. Men vi har aktivitetsdagar 

under året som inte nödvändigtvis kopplas till ämnet idrott och hälsa. Skoljoggen har väl 
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syftet att få eleverna mer fysiskt aktiva samt känna rörelseglädje medan Siggans aktivitetsdag 

har som syfte att få eleverna känna samhörighet samtidigt som rörelse bakas in i den dagen. 

På Siggans aktivitetsdag delas hela skolans elever in i grupper med varandra, två elever från 

varje årskurs är i en grupp och de ska göra olika stationer runt hela skolan. Vissa mer rörelse 

baserade än andra. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas fysiska aktivitetsvanor? 

Jag upplever stort engagemang från de allra flesta på skolan och stort stöd från ledning som 

är väldigt engagerade med det här med rörelse och vill underlätta för mig och mitt arbete så 

mycket som möjligt med stöd och hjälp. En tydlig indikator på skolans engagemang är 

elevernas positiva inställning till rörelse och att rörelse är väl integrerat i deras skoldag och 

detta är för dom helt normalt. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas matvanor? 

Har inte bra koll gällande detta ämne. Men jag vet att skolmaten uppnår vissa kriterier för 

näringsriktig mat. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas arbetsmiljö? 

Jag upplever stort engagemang. Man har ett fokus på den fysiska arbetsmiljön genom att ha 

funderat på hur möbleringen i klassrum ska optimera trivsel och lärande, samt att man 

erbjuder exempelvis gymbollar och sittkuddar att sitta på för att optimera koncentrationen för 

vissa elever. På så sätt når man både grupp och individnivå. Det läggs även stort fokus på 

trivsel som våra trygghetspedagoger jobbar hårt med. 

 

Vad skulle skolan kunna göra för att förbättra det hälsofrämjande arbetet? 

Anställa en till rörelsepedagog för ökad kvalitet i den verksamhet som redan bedrivs som 

exempelvis ledarledda aktiviteter och andra hälsofrämjande projekt. Det handlar i dagsläget 

mest om att tiden inte räcker till för allt jag vill göra. 

Utöka ytor på skolgården, dock är detta svårt i och med bygget av nya skolan som begränsar 

skolans ytor i dagsläget. 

Enkät 2 

Vilken profession har du på skolan? (Sätt ett kryss bredvid yrket) 



85 

 

Hälsopedagog 

Sjuksköterska 

Idrottslärare X 

Hemkunskapslärare 

Lärare 

Fritidspersonal 

Skolledare 

Vad för riktlinjer/mål kring fysisk aktivitet har er skola? 

. Leken ska bidra till trygghet 

. Alla elever ska ha möjligheten att vara fysiskt aktiva under sin skoldag 

. Fysisk aktivitet ska finnas med på såväl raster som lektioner 

. Alla elever ska få utveckla sig i leken och andra typer av fysisk aktivitet 

 

Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, 

skolans uppdrag) står det att skolan ska “sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Hur jobbar er skola för att uppfylla detta? 

Dels via en anställd rörelsepedagog men även med schemalagda rörelsepauser. Tidigare (vet 

inte om arbetet fortgår) hade vi samarbete med ”gen pep”. Utöver detta har vi personal som 

engagerar sig i leken på raster och för på så sätt vidare en glädje för rörelse. 

Vad för aktivitetsdagar med fokus på rörelse, friluftsliv och/eller hälsa har er skola? 

(Exempelvis: friidrottsdag, friluftsdag, vinteridrottsdag etc.) Ge en kort beskrivning av 

den/de aktivitetsdagar skolan har. 

Vad gäller friidrottsdagar och friluftsdagar har vi idrottslärare arbetet för att detta skall 

arbetas med under ordinarie lektionstid. Alltså inte gå ut över andra ämnen och stora projekt. 

Utöver det har idrottslärare i samarbete med rörelse och trygghetspedagoger på skolan ansvar 

för att anordna skoljoggen på höstterminen. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas fysiska aktivitetsvanor? 

Jag upplever att vi har ett stort engagemang vad gäller lärare (inte alla) som aktivt arbetar 

med rörelsepauser under lektionstid. Vi har en utbildad hälsopedagog som är ute på rasterna 

och anordnar lekar. Och övrig personal som finns med i leken. Utöver detta är det en del 

lärare på skolan som har för vana att undervisa utomhus. 
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Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas matvanor? 

Inget svar. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas arbetsmiljö? 

Jag upplever att pedagogerna på skolan är väldigt måna om elevernas arbetsmiljö vad gäller 

både gruppnivå och individnivå. Vi är en skola med många elever med svårigheter eller 

diagnoser dock vägs det upp med engagerade lärare/pedagoger samt ett Spec-team som 

engagerar sig aktivt i elevers skolgång. 

 

Vad skulle skolan kunna göra för att förbättra det hälsofrämjande arbetet? 

. Utöka mängden pedagoger och elevledda aktiviteter på raster 

. Vi har i rullning att skapa en skoldans likt den som cirkulerar på GIH 

. Utöka ytor på skolgården med platser för lek och rörelser 

. I och med utökad ny skola 2021 bör vi anställa ytterligare rörelsepedagoger för att möta 

mängden elever 

 

Enkät 3 

Vilken profession har du på skolan? (Sätt ett kryss bredvid yrket) 

Hälsopedagog 

Sjuksköterska 

Idrottslärare 

Hemkunskapslärare 

Klasslärare X 

Lärare 

Fritidspersonal 

Skolledare 

 Vad för riktlinjer/mål kring fysisk aktivitet har er skola? 

Att vi ska röra på oss ofta, gärna rörelsepauser under lektionstid. 

 

Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, 

skolans uppdrag) står det att skolan ska “sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Hur jobbar er skola för att uppfylla detta? 

. Anställd rörelsepedagog 
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. Rörelsepauser inlagt i schemat 

. Idrott vid flera tillfällen per vecka istället för i block 

 

Vad för aktivitetsdagar med fokus på rörelse, friluftsliv och/eller hälsa har er skola? 

(Exempelvis: friidrottsdag, friluftsdag, vinteridrottsdag etc.) Ge en kort beskrivning av 

den/de aktivitetsdagar skolan har. 

Årskurs F-3 har höst och vårvandringar. Vi går en lång (ca 1 mil) promenad i Erstaviks 

naturreservat eller liknande. 

Gå och cykelveckor (ca 2 veckor/läsår). 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas fysiska aktivitetsvanor? 

Viktigt att få barnen att röra på sig i det dagliga livet. Stort engagemang, en fråga som lyfts 

ofta. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas matvanor? 

Bra kost och ett stort engagemang. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas arbetsmiljö? 

Bra bänkar och stolar, lite sämre med belysning i vissa klassrum. 

 

Vad skulle skolan kunna göra för att förbättra det hälsofrämjande arbetet? 

Tycker att vi har kommit långt eftersom, vi har en rörelsepedagog och rörelsepauser i 

schemat. Samt att vi arbetar och pratar mycket om kostens betydelse. 

Enkät 4 

Vilken profession har du på skolan? (Sätt ett kryss bredvid yrket) 

Hälsopedagog 

Sjuksköterska 

Idrottslärare 

Hemkunskapslärare 

Lärare 

Fritidspersonal 

Skolledare X (rektor) 
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Vad för riktlinjer/mål kring fysisk aktivitet har er skola? 

. Vi har inga direkta mål för detta. Däremot har vi i schemat lagt in aktiva pauser vid t.ex. 

förflyttningar, vi arbetar med rörelsepauser i klassrummet. Eleverna har 2 idrottspass/vecka i 

idrottssal eller i rörelserum. Vi har raster utomhus 2 gånger per dag. 

. Vi har en rörelsepedagog som ansvarar för att sätta igång lekar och aktiviteter som finns 

tillgängliga för alla elever på skolgården vid raster. 

. Vi är ute mycket på fritidshemmet. 

. Vi gör utflykter med fritidshemmet. Vi använder närområdet, omkringliggande parker, 

skogen etc. 

. Vi har en sida på intranätet där rörelsepedagogen delar material. 

. Alla klasser har rörelsekort som eleverna kan använda. 

Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, 

skolans uppdrag) står det att skolan ska “sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Hur jobbar er skola för att uppfylla detta? 

Se ovan. 

 

Vad för aktivitetsdagar med fokus på rörelse, friluftsliv och/eller hälsa har er skola? 

(Exempelvis: friidrottsdag, friluftsdag, vinteridrottsdag etc.) 

Ge en kort beskrivning av den/de aktivitetsdagar skolan har. 

. Vi har en aktivitetsdag i september där alla elever deltar. Vi har grupper med elever från 1-

6, förskoleklass är för sig själva i egna grupper. Det är såväl fysiska aktiviteter, 

gruppövningar, samarbete och ibland även någon bildövning. 

. Höst och vårvandringar. Eleverna vandrar olika sträckor, ibland tillsammans med faddrande 

klasser. 

. Skidlopp (om det finns snö) i samband med höstlovet. 

. Fritidshemmens dag med många uteaktiviteter. 

. Sigganloppet – springtävling. 

. Orientering, simveckor, utflykter på fritidshemmet. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas fysiska aktivitetsvanor? 

Det är överlag stor och medveten. Men det är också personbundet, vissa pedagoger kanske 

inte ser samma nytta av det. Det har varit övergångsperiod att få alla att förstå att t.ex. aktiva 

pauser gynnar inlärningen. 
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Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas matvanor? 

. Vi har medvetna kockar som lagar en allsidig och näringsriktig kost. 

. Vi har en stor salladsbuffé som både erbjuder ”lösa” grönsaker och ”blandade” grönsaker. 

. Vi serverar inte socker i onödan. 

. Vi bjuder inte på godis, glass etc. i onödan. En glasspinne i början av läsåret. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas arbetsmiljö? 

. Vi har arbetat mycket med den fysiska miljön. Haft Peter Lippman som är forskare från 

Australien här som tittat på möblering i klassrummet. 

. Vi arbetar med tysta metoder för att få tyst. 

. Vi går inom hus. 

. Vi arbetar med få regler- utan istället förhållningssätt hur vi vill ha de tillsammans. 

. Vår värdegrund genomsyrar det dagliga arbetet. 

. Vi har ett önskat läge kring hur vi vill ha det t.ex. i vår fysiska miljö. Det ska vara ordning 

och reda. 

 

Vad skulle skolan kunna göra för att förbättra det hälsofrämjande arbetet? 

. Sätta upp några mål – kring vad alla elever ska möta varje läsår. 

. Väva in hälsa och rörelse i någon form av plan kring Hållbar utveckling. 

. Att alla har lika stor tro på att det är gott och bra för hälsan och lärandet att röra på sig. 

 

Enkät 5 

Vilken profession har du på skolan? (Sätt ett kryss bredvid yrket) 

Hälsopedagog 

Sjuksköterska 

Idrottslärare 

Hemkunskapslärare 

Lärare 

Fritidspersonal X 

Skolledare 

 

Vad för riktlinjer/mål kring fysisk aktivitet har er skola? 
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Inget svar. 

 Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, 

skolans uppdrag) står det att skolan ska “sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Hur jobbar er skola för att uppfylla detta? 

Vi har en hälsopedagog anställd och arbetar målmedvetet enligt Lgr11 och de riktlinjer som 

finns. 

På raster anordnar hälsopedagog + annan personal (enligt planering) aktiviteter. 

Rörelsepedagogen besöker även klasserna på skoltid. Fritidshemmet har tid för 

”fritidsgympa” samt arrangerar aktiviteter på fritidstid som pingis, Just Dance. Klasserna har 

1 lektion idrott/vecka och ”rörelsepass” 1 ggr/v. (såkallat rörelserum. Vi har pytteliten 

idrottssal). 

 

Vad för aktivitetsdagar med fokus på rörelse, friluftsliv och/eller hälsa har er skola? 

(Exempelvis: friidrottsdag, friluftsdag, vinteridrottsdag etc.) 

Ge en kort beskrivning av den/de aktivitetsdagar skolan har. 

. Höstvandring. 

. Höstlov med utevistelse, lek och idrottsaktiviteter i idrottshallen. 

. Sportlov – se höstlov + skridskoåkning. ”Jolleloppet” (löp eller skidåkning). 

. Simundervisning 

. Påsklov – lekar i idrottshall, utevistelse ev. skridskoåkning 

. Avslut vårtermin brännboll mellan lärare och avgående åk 6 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas fysiska aktivitetsvanor? 

Jag upplever engagemang och intresse från skolans håll kring elevers fysiska aktivitetsvanor 

inom ramar för vår verksamhet. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas matvanor? 

Skolan har egna kockar som lagar maten, eleverna får komma med matförslag och köket är 

mycket tillmötesgående. Undviker i möjligaste mål socker, och t.ex. saft. Jag tycker vi har 

gott engagemang. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas arbetsmiljö? 
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Vi har en liten skitbyggnad fylld med elever. Organisationen är minutiös för att undvika för 

mycket människor på samma yta men lokaler och ytor är mycket begränsade. 

Engagemanget är gott men vi ser fram emot att flytta in i nya lokaler som är anpassade till 

elevantal. 

 

Vad skulle skolan kunna göra för att förbättra det hälsofrämjande arbetet? 

. Införa idrottsdagar, årskursvis 

. Jobba mer medvetet med hälsolära integrerat i undervisningen 

. Anställa en till rörelsepedagog 

. Bemannad materialbod under skoltid 

 

Enkät 6 

Vilken profession har du på skolan? (Sätt ett kryss bredvid yrket) 

Hälsopedagog 

Sjuksköterska 

Idrottslärare 

Hemkunskapslärare 

Lärare 

Fritidspersonal 

Skolledare X (biträdande rektor) 

 

 Vad för riktlinjer/mål kring fysisk aktivitet har er skola? 

. Daglig rörelse 

. Ordinarie idrott och hälsa undervisning 

. Raster 

. Rörelsepauser för alla elever dagligen på lektionstid 

. Rörelsepedagog som jobbar med rörelse på alla raster samt möter alla elever på lektionstid 1 

gång i månaden 

 

Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, 

skolans uppdrag) står det att skolan ska “sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Hur jobbar er skola för att uppfylla detta? 

Se ovan. 
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Vad för aktivitetsdagar med fokus på rörelse, friluftsliv och/eller hälsa har er skola? 

(Exempelvis: friidrottsdag, friluftsdag, vinteridrottsdag etc.) 

Ge en kort beskrivning av den/de aktivitetsdagar skolan har. 

. skollopp – löpning 

. Vandringar höst och vår 

. Fritidssamarbeten i kommundelen 3 ggr/läsår åk 1-3 

. Skridskor mm på elevens valdagar och fritidstid 

. Alla barn har rörelse och idrott även regelbunden basis på fritidstid 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas fysiska aktivitetsvanor? 

Vi har ett stort engagemang kring elevernas fysiska aktivitetsvanor. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas matvanor? 

Vi satsar mycket på skolmaten, har mycket kompetenta och engagerade kockar, skapar fina 

matsituationer och jobbar med elevinflytande gällande detta på individ, grupp och skolnivå. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas arbetsmiljö? 

Vi har ett stort engagemang kring elevernas arbetsmiljö. 

 

Vad skulle skolan kunna göra för att förbättra det hälsofrämjande arbetet? 

Vi fortsätter att följa forskning inom området och skapar de bästa tänkbara förutsättningarna. 

Kompetent och engagerad personal är a och o. 

 

Enkät 7 

Vilken profession har du på skolan? (Sätt ett kryss bredvid yrket) 

Hälsopedagog 

Sjuksköterska 

Idrottslärare 

Hemkunskapslärare X 

Lärare 

Fritidspersonal 

Skolledare 

 

Vad för riktlinjer/mål kring fysisk aktivitet har er skola? 
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Aktiva raster, rörelsepauser under lektioner. 

 Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, 

skolans uppdrag) står det att skolan ska “sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Hur jobbar er skola för att uppfylla detta? 

Planerade rastaktiviteter som involverar eleverna – både i lek men även i ledarskap. I 

klassrummet görs aktiva pauser under lektionerna, det finns även aktivitetskort med och av 

elever som visar olika typer av övningar. 

Vad för aktivitetsdagar med fokus på rörelse, friluftsliv och/eller hälsa har er skola? 

(Exempelvis: friidrottsdag, friluftsdag, vinteridrottsdag etc.)Ge en kort beskrivning av 

den/de aktivitetsdagar skolan har. 

Friidrottsvecka, bilfria veckan, gå - och cykla veckorna, Siggans aktivitetsdag, 

höstpromenader, vårpromenader och skoljoggen. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas fysiska aktivitetsvanor? 

Bra – med tanke på de förutsättningar skolan har (minskad yta på skolgården pga. 

skolbygge). 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas matvanor? 

Ok, men kunde vara bättre 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas arbetsmiljö? 

God 

 

Vad skulle skolan kunna göra för att förbättra det hälsofrämjande arbetet? 

Mer ämnesövergripande samarbete och undervisning (t.ex. IDH, HKK, BI). 

 

Skolan utan hälsopedagog 

Enkät 1 

Vilken profession har du på skolan? (Sätt ett kryss bredvid yrket) 

Hälsopedagog 

Sjuksköterska 

Idrottslärare 
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Hemkunskapslärare 

Lärare X 

Fritidspersonal 

Skolledare 

Vad för riktlinjer/mål kring fysisk aktivitet har er skola? 

Arbetar just nu fram en utvecklingsplan för ökad fysisk aktivitet. Mål minst 60 min fysisk 

aktivitet/dag. Möjlighet till detta skall ges. 

 

Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, 

skolans uppdrag) står det att skolan ska “sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Hur jobbar er skola för att uppfylla detta? 

Skolan håller på att arbeta fram en utvecklingsplan för ökad fysisk aktivitet samt arbetar med 

ett lärmiljöprojekt. Detta innebär att både inomhus- som utomhusmiljön ska främja rörelse 

och fysisk aktivitet. Alltså att allt lärande inte sker i klassrum eller stillasittande. ”Spring i 

benen” projekt. 

 

Vad för aktivitetsdagar med fokus på rörelse, friluftsliv och/eller hälsa har er skola? 

(Exempelvis: friidrottsdag, friluftsdag, vinteridrottsdag etc.) 

Ge en kort beskrivning av den/de aktivitetsdagar skolan har. 

. Trekantloppet – löparlopp runt sjön Trekanten 

. Friidrottsdag – Sätrahallen eller Zinken 

. Vinteridrottsdag (skridskor + skidor när snö finns) 

. Alla i årskurs 2 går på simskola under 12 veckor 

. Orienteringsdag för åk 3 -5 (1/2 dag) 

F-1 (utepedagogik) varje måndag förmiddag året runt. 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas fysiska aktivitetsvanor? 

. Mest positivt bland fritidspersonal upplever jag 

. Stort stöd från ledningen att alla pedagoger ska bedriva rörelsepauser och brain- breaks flera 

tillfällen under skoldagen 

. De som är engagerade är jätteengagerade 
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Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas matvanor? 

. Det finns matråd på skolan där eleverna har möte med kökschefen 3-4 gånger/termin 

. Stort engagemang i hälsa och mat kopplat till den fysiska och psykiska hälsan samt av 

miljöskäl 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas arbetsmiljö? 

Eftersom jag är engagerad i detta på skolan ser jag vad man säger och vad man gör är två 

skilda saker. Skolan har startat ett lärmiljö projekt – för att öka inkluderingen ännu mer 

(grundsärskola – grundskola). 

Inköp av bänkcyklar, ståbord, punktbelysning, sittkuddar har gjorts. 

 

Vad skulle skolan kunna göra för att förbättra det hälsofrämjande arbetet? 

. Göra klart våra hälsoslingor där pedagogerna kan skicka ut eleverna själva för en paus eller 

använda slingan för exempelvis tipspromenad, frågeställningar vid givna ställen 

. Avsätta tid för pedagog varje vecka för att kunna genomföra detta 

. Alla pedagoger använder sig av utomhuspedagogik 

. Använda sig av föreläsare som genom sin kunskap sprider den kunskap som redan finns 

 

Enkät 2 

Vilken profession har du på skolan? (Sätt ett kryss bredvid yrket) 

Hälsopedagog 

Sjuksköterska 

Idrottslärare 

Hemkunskapslärare 

Lärare 

Fritidspersonal X (med hälsopedagogs examen) 

Skolledare 

 

Vad för riktlinjer/mål kring fysisk aktivitet har er skola? 

Vet ej. 

Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, 

skolans uppdrag) står det att skolan ska “sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Hur jobbar er skola för att uppfylla detta? 
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. Rastaktiviteter alla raster 

. Minst två fysiska aktiviteter på fritids/vecka 

. Små rörelsepauser under långa lektioner 

 

Vad för aktivitetsdagar med fokus på rörelse, friluftsliv och/eller hälsa har er skola? 

(Exempelvis: friidrottsdag, friluftsdag, vinteridrottsdag etc.) 

Ge en kort beskrivning av den/de aktivitetsdagar skolan har. 

Friidrottsdag 

Vinteridrottsdag – skridskor 

Eventuellt fler men inte varit anställd särskilt länge så inte 100 % koll. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas fysiska aktivitetsvanor? 

Mycket bra! Genuint intresserad personal och bra aktiviteter. 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas matvanor? 

Ej insatt. 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas arbetsmiljö? 

Bra! 

Vad skulle skolan kunna göra för att förbättra det hälsofrämjande arbetet? 

Vet ej. 

Enkät 3 

Vilken profession har du på skolan? (Sätt ett kryss bredvid yrket) 

Hälsopedagog 

Sjuksköterska 

Idrottslärare X 

Hemkunskapslärare 

Lärare 

Fritidspersonal 

Skolledare 

 

Vad för riktlinjer/mål kring fysisk aktivitet har er skola? 

Idrottsdagar 
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2 idrottslektioner/vecka 

Rastaktiviteter 

Tillgång till gympasal på fritids 

 

Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, 

skolans uppdrag) står det att skolan ska“sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Hur jobbar er skola för att uppfylla detta? 

Ledda aktiviteter på raster och fritids. 

 

Vad för aktivitetsdagar med fokus på rörelse, friluftsliv och/eller hälsa har er skola? 

(Exempelvis: friidrottsdag, friluftsdag, vinteridrottsdag etc.) 

Ge en kort beskrivning av den/de aktivitetsdagar skolan har. 

Alla på snö åk 4. Idrottsdag vinter – skridskor. Idrottsdag sommar – friidrott. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas fysiska aktivitetsvanor? 

Mycket stor. Finns en bra och variationsrik verksamhet. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas matvanor? 

Vi pratar om det på bl.a. idrottslektionerna. 

 

Hur upplever du skolans engagemang kring elevernas arbetsmiljö? 

Bra! Finns tydliga regler. 

 

Vad skulle skolan kunna göra för att förbättra det hälsofrämjande arbetet? 

Kanske fler temadagar där vi kan arbeta mer ämnesövergripande och över tid. 

 


