
HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER 
I SKOLAN

-    med fokus på daglig rörelse 

 



Samhällsutmaningar

• WHO uppskattar att 70 % av all sjukdom i världen år 2020 kommer 
att orsakas av faktorer kopplat till levnadsvanor (WHO, 2019)

• I Sverige är cirka 22% av flickorna och 25% av pojkarna, mellan 5-19 
år, överviktiga (var femte flicka och en fjärdedel av alla pojkar) (Maijid Ezzaati et 

al 2017)

• 8,5 % av alla svenska pojkar och 4,7 % av flickorna, har fetma  (Ibid.)



Samhällsutmaningar
• Prognosen är att cirka hälften av de överviktiga unga kommer att 
utveckla fetma i vuxen ålder om inte insatser görs (Machalica et al 2010)

• Det finns ett starkt samband mellan barn med övervikt i tidig ålder 
och negativ självbild, social isolering och sämre prestation i skolan, 
vilket minskar deras totala livskvalitet (http://www.project-earlynutrition.eu)

• Majoriteten av svenska barn och ungdomar rör på sig för lite (CiF, 2017; Riksmaten 

ungdom, 2016)

http://www.project-earlynutrition.eu


Definition - Hälsofrämjande

●Def.: Health promotion is the process of enabling people to increase 
control over, and to improve, their health (WHO, 1986, s.1)

●Promote = främja, Health = hälsa (Korp, 2004)

●Hälsofrämjande arbete vänder sig till alla – inte bara till riskgrupper



Hälsofrämjande handlar om:
●att skapa förutsättningar för människor att bibehålla eller förbättra 

hälsan

genom att arbeta med faktorer som finns i den omgivande miljön 

genom att stimulera individen till goda levnadsvanor

genom att få människor att känna delaktighet 



Man kan inte alltid förutspå vilka som senare kommer drabbas av 
ohälsoproblem

 Förhållandevis låg kostnad

 Skolan kan verka som en främjande arena - där når vi alla (SBU:2006; Statens 

folkhälsoinstitut, 2010) .

Varför hälsofrämjande arbete?
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Hälsofrämjande arbete i skolan
▪ I läroplanen för grundskolan (LGR 11) framhålls att; “Skolan skall 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 
för hela skoldagen.”

▪ Regeringen (2014, 2017) anser utifrån samhällets livsstilsförändringar, 
ex att barn/unga sitter mer framför datorn & att vardagsmotion 
minskat, behövs mer fysisk aktivitet & daglig rörelse i skolan 

▪ NYTT FÖRSLAG: “Eleverna ska ges möjlighet och uppmuntras att 
delta i hälsofrämjande fysiska aktiviteter under skoldagen.”(Skolverket, 2019)



Hälsofrämjande arbete i skolan

● Eleverna ska också efter genomgången grundskola ha ”… fått 
kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för 
hälsan, miljön och samhället” (Skolverket, 2018, Lgr11, s.12)

● Hälsofrämjande arbete är HELA skolans ansvar (Skolverket,  Lgr 11)

Ansvarsfrågan är en mycket komplex problematik!



Tidigare forskning – 
Hälsofrämjande insatser i skolan

●De mest effektiva interventionerna är de  multifaktoriella – de insatser 
som främjar både;

- mental hälsa,
- fysisk aktivitet &
- hälsosamma kostvanor 

detta i kombination med satsningar gällande

- förändringar av skolans grundsyn och miljö &
- involvering av föräldrar

● samt de insatser som pågår under lång tid 
(Parcel m.fl., 2000; WHO, 2006, 2009; Shaya, m.fl., 2008)



Vilka insatser i skolan är mest effektiva? 
● Svårt att säga exakt vilka insatser som är allra mest effektiva…

● De flesta studier har fokuserat på effekter

● Finns några relativt tydliga riktlinjer:

➔ Longitudinella insatser
➔ Multifaktoriella insatser 
➔ Fokus på beteendeförändringar (inte bara på upplysning)

➢ Viktigt att också förändra skolan grundsyn & miljö



Vad är Fysisk Aktivitet (FA)?

● ”Fysisk aktivitet definieras som all kroppslig rörelse 
som produceras av skelettmuskulaturen som 
resulterar i energiförbrukning över vilonivå.” 

● Caspersen, Powell, Christenson (1985). 
● Public Health Rep. 1985 Mar-Apr;100(2):126-31.



Rekommendationer om FA för barn & unga
● För barn över 6 år: Minst 60 minuter FA/dag – främst av aerob 

karaktär, med både måttlig och hög intensitet (MVPA-nivå) (Kan 
delas upp i flera kortare pass)

● Högintensiva samt muskel- och skelettstärkande aktiviteter bör ingå 
minst tre ggr/vecka

● Barn & unga med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning bör vara 
så aktiva som tillståndet medger

(FYSS, 2017)



Fysisk aktivitet bland unga
● Unga rör sig oftast mer på vardagar än helger

● Pojkar rör sig oftare mer än flickor

● Endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna når rekommenderad 
nivå (CIF, 2017; Riksmaten, 2016) 

●  Under skoltid är svenska elever i genomsnitt fysiskt aktiva; 
    34 min/dag (åk 8 och åk 2 gymnasiet) till 38 min/dag (åk 5) (Riksmaten, 2016) 



Fysisk aktivitet bland unga

● Ungas FA tenderar att hänga kvar även in i vuxen ålder (Telama, Yang, Viikari, Välimäki, 
Wanne & Raitakari, 2005: Engström, 2010; Raustorp, 2013)

● De som haft en positiv upplevelse av idrott i skolan och blivit 
presenterade för ett mångfaldigt utbud av motionsformer, tenderar i 
högre grad att fortsätta även som vuxen (Bangsbo m.fl., 2016; Engström, 2010)



Fördelar med fysisk aktivitet

● FA kan t ex. medverka till att minska risken för att utveckla flera 
komponenter av kardiovaskulära sjukdomsfaktorer, ohälsa i skelett 
och muskler samt depression (Janssen & LeBlanc, 2010; Strong et al., 2005)

● FA har visat sig ha positiv påverkan på självkänslan hos barn och unga 
(Ekeland, Heian, Hagen, Abbott & Nordheim, 2009)

● FA förbättrar motorik och koncentrationsförmåga samt även 
förutsättningar för att bemästra skolarbetet (Bangsbo, et al., 2016; Ericsson & Karlsson, 2014; Rauner, et al., 2013)



FYSISK AKTIVITET 
& 

RÖRELSEAKTIVITET 
I SKOLAN



● Ämnet idrott & hälsa har oftast ”hälsouppdraget”... 

● MEN… hälsa och livsstil har allt för litet utrymme i ämnet – 
bortprioriteras (Skolinspektionen, 2018; Wiker, 2017)

● Innehållet är anpassat till dem som redan idrottar på fritiden - 
främst bollspel och bollekar samt aktiviteter med syfte att öka 
kondition och styrka – fokus på att vinna (Skolinspektionen, 2018; Wiker, 2017)

Hälsofrämjande arbete i skolan?



“Det är live liksom”
Elevers perspektiv på 
villkor och utmaningar 
i ämnet Idrott och Hälsa



Bakgrund

● Finns betydande kunskapsluckor

● Otydligheter vad gäller såväl innehåll som form

● IH:s teori & praktik bör utvecklas...



Bakgrund

Flera studier skildrar att elever uppfattar IH utifrån helt olika dimensioner 

- där en viss grupp ser ämnet som fritidssyssla 

- andra som en viktig motkraft till teoretiska ämnen 

- ytterligare en grupp ser ämnet utifrån hälsofrämjande aspekter



Delresultat I
Ett orättvist betygssystem



F2: Ja men det är mer fokus på vilken bokstav du får, än vilken kunskap du 

får F2: Ja det är alltid så, det är mer fokus på vilket betyg man får än vilken 

kunskap man får. Skit samma när du kommer hem efter dagens skola vad du 

liksom har lärt dig, huvudsaken att du får ett bra betyg liksom F1: Jag hade 

ett A, men vad har jag lärt mig? F2: Jag vet inte, jag kommer inte ihåg, men 

jag vet att jag fick ett A i alla fall 

(Ur fokusgrupp 4)



Delresultat II
En mångfacetterad idrottslärarprofession



P1: Man vill ju introducera Sveriges ungdom för, man vill iallafall ge dom en bra 
livsstil och så för att vi ska ju, jag antar att anledningen till att vi har så mycket 
teori för jag har ju märkt att vi fått massa såhär att man ska äta rätt och såhär 
fungerar kroppen såhär ska vi göra. Det är väl som en motreaktion för att, ja vi 
blir ju fetare i västvärlden, övervikt är ju ett större problem och det antar jag att 
det är en reaktion F1: Då känns det som att det är bättre att ha ett konditionspass 
mer i veckan med idrotten då, men alltså P1: Nej men alltså det känns ju att man 
måste visa barn vikten av att äta rätt, ja men inte att man går så långt att det är 
till att så här gör dom om du vill bli elitidrottare P2: Um                        (Ur fokusgrupp 9)



F6: … Jag har en kompis som, eller hon har vart haft problem med lite 

övervikt och sådär, men det ligger liksom i hennes gener och sådär, hon kan 

inte rå för det. Hon har haft jättejobbigt med det, hon har liksom försökt 

svälta sig själv för att gå ner i vikt och allt möjligt, och sedan så sa hennes 

gympalärare att, eller det är vår också, men han sa till henne att hon var för 

tjock för att få ett betyg. Så hon blev underkänd för det F1: Han borde, fan, 

alltså jag blir så sur för han, usch … 

(Ur fokusgrupp 10)



Slutsatser
● Villkor och utmaningar - Risk för åtskillnad & ett hot mot 

folkhälsan?

● Likabehandling handlar inte om att alla elever ska behandlas lika, utan att 
villkoren i undervisningen ska vara lika (Skolverket, 2018)

● Även en ny livsstil- och investeringsfas framkom som bygger på elevernas förslag 
till förändring och förbättring

- framtidsutmaningar och samhällsinvesteringar

● Det betyder andra utmaningar på samhällsnivå... Att innehållet ska bestå av fler 
områden & moment de har nytta av i framtiden...



Slutsatser
● Att eleverna har inflytande över utbildningen & undervisningen är också 

viktigt - elevers delaktighet ska än mer tydliggöras & realiseras

● Idrottslärarens roll viktig - kan skapa nya aktiviteter som minskar 
skillnaderna i “talangnivåerna”

● Läraren i IH är även en betydelsefull aktör i elevernas vision om IH som 
en samhällsinvestering         och därmed en lärare som behöver stöttning 
för att axla sitt uppdrag



Slutsatser
● Skolledning & politiker behöva stötta såväl lärare & elever i att ha 

tillit till varandra 

● Vi behöver fortsätta hålla en kritisk diskussion om innehåll & 
undervisningsform i IH & vad olika politiska beslut kan få för 
betydelse

● Blir det t.ex. bli mer av nuvarande innehåll såsom tävlingsinriktade 
& prestationsinriktade aktiviteter när IH får fler timmar (ht-2019) till 
förfogande?

● Gynnar det elevers livsstil & hälsa eller skulle det bidra till 
ytterligare åtskillnad ? 



Till sist
Risk för åtskillnad och ett hot mot folkhälsan?

Mer tid = svar på utmaningarna?
Flerbetygsämne = svar på utmaningarna?
Större variation = svar på utmaningarna?

Fler lärarroller involverade = svar på utmaningarna?

- Fokus befinner sig idag på att beakta idrott, motion och hälsa som väsentliga       
livsstilsval & viktiga komponenter för ungas välbefinnande

- Läraren i IH är också en betydelsefull aktör i elevernas vision om IH som en 
samhällsinvestering

- I politiska diskussioner om förändringar behöver elevers perspektiv involveras



Regeringsförslaget 
- Samling för ökad rörelse i skolan 

● Undervisningen i idrott och hälsa ökas med 100 timmar i 
grundskolan, fr.o.m. HT 2019 – särskild tid till årskurs 6-9

● Daglig rörelse – förslaget är att eleverna ska ges möjlighet och 
uppmuntras att delta i hälsofrämjande fysiska aktiviteter under 
skoldagen. Rektor ansvarar för att detta sker.



Vad är rörelseaktivitet?

Skolverkets definition (2019):

”Rörelseaktiviteter beskriver en vidare syn på rörelse där sinnena och 
hela kroppen är involverade. Begreppet används för att beskriva 
fysiska aktiviteter som kan utföras med en viss kvalitet och 
medvetenhet och som kan utveckla elevernas fysiska förmåga. Idrott 
ingår som en del i ämnets rörelseaktiviteter.” 



Vad krävs för att genomföra daglig 
rörelseaktivitet i skolan?

Skolverket (2019) bedömer att:

● Kompetensutveckling krävs om fysisk aktivitet och elevers olika 
förutsättningar

● Varje huvudman och skola får själva planera HUR
● Nationellt centrum kan behövas
● Utökad samarbete mellan myndigheter



HälsocoachPROJEKTET



HälsocoachPROJEKTET

● Fokus på att främja fysisk aktivitet och delvis också 
goda matvanor



Hälsofrämjande arbete i projektet…

● … att försöka utveckla en stödjande miljö, där främst 
elever (och till del även lärare/pedagoger) skulle känna 
sig upplysta, motiverade, delaktiga och stärkta till att 
vilja främja sin hälsa genom förändrade levnadsvanor



RESULTAT
● Projektet såg ingen effekt på elevernas självkänsla och matvanor – 

mätt med enkät

● Elevernas fysiska aktivitet sjönk med stigande ålder, men inte i 
lika hög grad som på Kontrollskola 1 – mätt med stegmätare

MEN…

● Vårdnadshavarna upplevde att projektet fått barnen mer fysiskt 
aktiva – dock få som svarat



RESULTAT
● Både intervjuerna och enkäterna tyder på att barnen lärt sig mycket om 

fördelar med fysisk aktivitet och goda matvanor

● Intervjuerna med klasslärarna tyder på att barnen förändrat sina 
matvanor till det bättre

● HP-aktiviteterna lockade även de elever som normalt inte varit så 
förtjusta i idrottslektionerna



RESULTAT
• De mer inaktiva eleverna lockades av lekfulla aktiviteter, fria från 

prestation och bedömning – aktiviteter som de kunde känna sig dugliga i 

• De mer inaktiva eleverna lockades av ovanliga aktiviteter, där fokus låg på 
något annat än aktiviteten i sig

• Eleverna blev mer motiverade av en aktiv/medverkande coach

• Eleverna blev mer motiverade då de själva fick vara med och påverka 
innehållet  

 



RESULTAT
• Hälsocoachen upplevde inte alltid tillräckligt med stöd från varken 

skolledning eller från övriga på skolan

• Hälsocoachen önskade mer tid – gärna heltid för denna typ av tjänst

• Klasslärarna såg positivt på en hälsocoach i skolan – hinner själva inte med 
och kan förebygga mobbning på raster 

• Svårt att nå föräldrar



-   Om man tittar nu och läser i alla, vad man ska göra, så står det att eleverna 
ska röra på sig varje dag och då funderar man ju på hur ska, vem ska?

-  Vem ska se till det?

-  Ja just det? 

[…] i vårt uppdrag som lärare idag, så är vi begränsade i vad mycket vi kan 
engagera oss. Jag skulle… Vi skulle kunna gå ute här varenda rast, för… Och 

då skulle det funka. Men det finns ju inte en chans att vi klarar det. (Ur 

lärarintervjuer)



- Det har ju varit väldigt roligt och bra. 

(Föreningsaktiv elev)

- Jo, men det är kul. Ja vi… längtar till det vi i klassen alltså, vi… varje 
tisdag så har vi det efter musiken. Såhär ’Ah, vi har… vi har HP nu’ 
(klappar händerna två gånger), då springer ju alla dit.

(Icke-föreningsaktiv elev)

- […] det var rätt kul. Eller ja, det var jättekul […] 

(Icke-föreningsaktiv elev)



SLUTSATSER
● Det krävs god kompetens inom hälsofrämjande arbete för att på bästa sätt 

kunna bedriva denna typ av verksamhet

● Ansvarig person/hälsocoach behöver vara engagerad och delaktig i alla de 
aktiviteter som bedrivs för barnen

● Hälsofrämjande aktiviteter för barn bör vara lekfulla och varierande samt 
skapas i samråd med barnens själva

● Ansvarig person/hälsocoach behöver ett heltäckande stöd från skolchef 
och rektor, samt från övrig skolpersonal 



SLUTSATSER
● Det krävs en god samverkan mellan alla på skolan vad gäller 

hälsofrämjande insatser – ingen kan driva arbetet helt själv

● Det krävs tillräckligt med tid – gärna heltid

● Föräldrar behöver involveras mer i skolans hälsofrämjande arbete – 
frågan är bara hur vi når dem?

Hälsofrämjande arbete kräver tid och behöver vara bestående
 – vi kan aldrig luta oss tillbaka! 



Förslag till förändring
● Rörelseteam på skolan – samverkan! (kompetensutveckling krävs)

● Anställd ”hälsocoach” (eller liknande)  som ansvarar för ett helt 
skolområde inom kommunen + hälsoinspiratörer (kompetensutveckling 
krävs)

● Anställd hälsocoach i skolan (som samverkar med idrottsläraren, 
elevhälsan, lärarna etc.)

● ”Hälsolyft”



Avslutande ord
● Hälsofrämjande insatser kräver samarbete – det är ett gemensamt ansvar  

● Vanor grundläggs tidigt och följer ofta med upp i vuxen ålder

● Tänk på att delaktighet är en viktig faktor i allt hälsofrämjande arbete

● Det blir enklare för barn och unga att etablera goda levnadsvanor om det 
omgivs med stödjande miljöer från flera håll
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