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ABSTRAKT 
 
 
Harju, J. 2018. Gripsholmsskolans hälsoprofil. Idrottsvetenskapliga fakulteten. 
Jyväskylä universitet. Pro gradu – avhandling i idrottspedagogik, 75 sidor, 3 bilagor.  
 
Syftet för Pro gradu – avhandlingen var att redogöra vad som ingår i 
Gripsholmsskolans hälsoprofil. Gripsholmsskolan är en rikssvensk skola som valt att 
uppmärksamma hälsa ur olika synvinklar i skolvardagen. Vidare undersöktes hur 
hälsoprofilen uppkom och utvecklades. Även lärarnas upplevelser av hälsoprofilen 
presenteras. Gripsholmsskolan är en friskola som startade sin verksamhet i augusti 
2009. Skolan är belägen i Mariefred som ligger ungefär 60 kilometer sydväst om 
Stockholm. Den här undersökningen kan bidra till nya tankesätt kring utvecklingen 
till en mer hälsofrämjande skola. 
 
Undersökningen är av kvalitativ karaktär och undersökningsmetoden som använts är 
semistrukturerade temaintervjuer. Pilotundersökningen utfördes i januari 2017. 
Intervjuerna utfördes under tidsperioden januari- mars 2017. Sammanlagt deltog fem 
lärare i undersökningen som jobbat länge på skolan eller jobbar mycket med 
hälsoprofilen. Utgående från intervjuerna skapades passande huvudkategorier och 
från huvudkategorierna skapades underkategorier. 
 
Gripsholmsskolan har genom åren utvecklat fysiska, psykiska och sociala övningar 
för att förbättra hälsan i skolvardagen. Alla respondenter är säkra på att hälsoprofilen 
har goda effekter för eleverna och påverkar skolan positivt. Enligt respondenterna har 
hälsoprofilen gjort att eleverna är relativt stabila, får en inblick i vad som är sunt och 
osunt, får utlopp för sin energi, eleverna blir mentalt starka och är mera 
koncentrerade. Dessutom påverkas det sociala klimatet positivt. Tre respondenter 
nämner att vissa elever klagat över pulsträningen eftersom de anser den vara onödig 
och stressande.  
 
Som utvecklingsförslag till hälsoprofilen nämndes att riktlinjerna till personalen 
kunde vara bättre. Dessutom anses ansvaret för äventyrsdagarna kunna fördelas på 
flera lärare. Det som i undersökningen nämndes som orsaker till att Gripsholmsskolan 
lyckats med sin hälsoprofil är föräldrarnas stöd, stöd av sakkunniga, samarbete inom 
personalen och att lyssna på eleverna.  
 
 
Nyckelord: fysisk aktivitet, inlärning, välmående, projekt som stöder fysisk aktivitet i 
skolan 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 
 
Harju, J. 2018. Gripsholms School Health Profile. Faculty of Sport and Health 
Sciences. University of Jyväskylä. Master ́s thesis in Sports Pedagogy. 75 pages, 3 
attachments. 
 
The purpose of this Master´s thesis was to describe what is included in the 
Gripsholms School’s health profile. Gripsholms School is a Swedish school that has 
chosen to emphasize health in different ways in the school environment. The origin 
and development of the health profile was investigated. The teachers' experiences of 
the health profile are also presented. Gripsholms School is a school that was founded 
in August 2009. The school is located in Mariefred, which is approximately 60 
kilometers southwest of Stockholm. This research can conduce new ways of thinking 
when it comes to developing school health programs.  
 
The research is of a qualitative nature and the research method used is semistructured 
theme interviews. The pilot study was conducted in January 2017. The interviews 
were conducted during the period January-March 2017. A total of five teachers with 
experience of the health profile participated in the research. On the basis of the 
interviews, main categories were created and from these, subcategories were created. 
 
Through out the years, Gripsholmsskolan has developed physical, psychological and 
social exercises to improve health in the school. All respondents are certain that the 
health profile has a positive effect on the students and the school. The students are 
more balanced, the students learn about what is healthy and unhealthy, they may 
release some energy, they become mentally stronger and are more concentrated. In 
addition, the social atmosphere is in a positive way affected. Three respondents 
mention students complaining about heart rate training, because they consider it to be 
unnecessary and stressful.  
 
As a suggestion for development of the health profile, it was mentioned that the 
guidelines for the staff could be better. In addition, the responsibility for the adventure 
days is recommended to be divided among several teachers. It was also mentioned in 
the research that the reasons for Gripsholms School's success with the health profile 
are the support of the parents, the support of experts, staff co-operation and listening 
to the students.  
 
 
Keywords: physical activity, learning, wellbeing, projects that support physical 
activity in school 
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1 INLEDNING 
 

De senaste åren har skolan fått en mera betydande roll när det gäller elevernas 

välmående. Skolans roll som hälsoförebyggare har blivit viktigare. (Alfrey, Cale & 

Webb, 2012.) Orsaken till detta är att skillnaden mellan de elever som är fysiskt 

aktiva och fysiskt inaktiva har blivit allt större och något måste göras för att bryta 

trenden (Bernerskog, 2006). Många är bekymrade över att eleverna rör på sig för lite ( 

Tammelin, Laine & Turpeinen, 2013), uthålligheten blir sämre och viktindexet blir 

större (Palomäki, Heikinaro-Johansson & Huotari 2014). Personer som är utbildade 

inom motion och hälsa har mer och mer börjat understöda tanken om att skolidrotten 

borde fokusera mera på främjande av hälsa än fysiska prestationer (Metzler m.fl., 

2013).  Enligt Tammelin m.fl. (2013) är den rekommenderade mängden fysisk 

aktivitet per dag 1-2 timmar och den bör anpassas enligt åldern. Vidare lyfter samma 

forskare fram att barn behöver motion under skoldagen men även på fritiden för att 

främja den fysiska aktiviteten. Tyvärr finns det många i dagens samhälle som inte når 

upp till den rekommenderade mängden daglig fysisk aktivitet (Engström, 2004).  

 

Enligt Tammelin (2008) har barn och unga blivit mera stillasittande. I takt med att 

tekniken utvecklas ökar stillasittandet framför dator, tv och surfplatta. Vidare 

konstaterar Tammelin (2008) att för många elever är skolgymnastiken den enda 

fysiska aktivitet eleverna får och det täcker inte de dagliga rekommendationerna för 

fysisk aktivitet. Den här utvecklingen är ett dilemma även i Sverige och de övriga 

nordiska länderna (Kallings, 2010). 

 

Enligt Berneskog (2006) har skolan och den enskilda läraren som uppgift att erbjuda 

eleverna daglig fysisk aktivitet. Utöver gymnastiklektionerna kan skolan ge möjlighet 

till spontan rörelse och regelbundna rörelsepauser. Utevistelse ökar också den fysiska 

aktiviteten (Blusi & Wiik, 2017). I Finland finns tillexempel Skolan i rörelse –

projektet vars mål är att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen. Målet är att 

ändra verksamhetskulturen i skolan så att den främjar välmåendet. Programmet tar i 

beaktande rekommendationen för skolbarns fysiska aktivitet enligt 

regeringsprogrammet. (Tammelin m.fl., 2013.) Det hälsoförebyggande arbetet och 

ökandet av fysisk aktivitet är redan på god väg i Finland, mycket tack vare Skolan i 
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rörelse-projektet. Flera metoder och projekt för att öka den fysiska aktiviteten och 

välmående i skolan behövs och därför presenteras i denna avhandling hur en svensk 

skola gjort för att öka den fysiska aktiviteten och välmåendet i skolan. Syftet för 

undersökningen är att ta reda på hur Gripsholmsskolans hälsoprofil grundades och 

utvecklades, vad som ingår i den, samt lärarnas upplevelser av hälsoprofilen.  

 

I dagens läge, år 2018 är det viktigt för gymnastiklärarstuderanden och 

gymnastiklärare att få en djupare förståelse för att gymnastikläraren sannolikt är en 

representant för skolans välmående och hälsoförebyggande redan nu och i framtiden 

(Metzler, 2013.) Eftersom jag tror att det hälsoförebyggande arbetet och fysisk 

aktivitet utanför lektionstid kommer att öka i framtiden valde jag att skriva min pro 

gradu- avhandling om hur en skola i Sverige har förverkligat sin hälsoprofil, ökat den 

fysiska aktiviteten och genomfört sina äventyrsdagar. Gripshomsskolan är belägen i 

södermanland, cirka 65 kilometer väster om Stockholm. Skolan har ungefär 450 

elever i årskurs F-9 och från och med hösten 2017 bedriver Gripsholmsskolan också 

ett daghem för 4-5 åringar. Friskolan grundades i augusti 2009 och ända sedan skolan 

startade har hälsoprofilen funnits med och uppmärksammats i vardagen på olika sätt. 

Orsaken att jag valde att forska just om Gripsholmsskolan är att jag jobbat där ett 

halvt år. 

 

Avhandlingen ger kommande gymnastiklärarstuderanden och gymnastiklärare idéer 

för hur de kan främja elevernas hälsa och öka den fysiska aktiviteten i deras arbete 

som gymnastiklärare. Vidare får olika skolor i Finland idéer för hur välmående kan 

förebyggas och hur den fysiska aktiviteten kan ökas, även utanför lektionstid. För att 

komma på nya metoder och projekt för att öka den fysiska aktiviteten kan man lära av 

hur andra skolor och andra länder gjort. 
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2 FYSISK AKTIVITET 
 

Fysisk aktivitet har en stark inverkan på hjärnan och kroppen. (Hansen, 2015.) Gärna 

skall den vara lustfylld och var och en bör göra det som passar en själv. I det här 

kapitlet definieras vad fysisk aktivitet innebär, positiva effekter av fysisk aktivitet, 

rekommendationer av fysisk aktivitet och stillasittande.  

2.1 Definition av fysisk aktivitet 

Det finns olika definitioner för fysisk aktivitet och i detta stycke presenteras några av 

dem. ”Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning” 

(Folkhälsan 2015; Folkhälsomyndigheten, 2000), inklusive aktiviteter i arbete, under 

lek, vid hemmasysslor, resor och andra fritidsaktiviteter (WHO 2015). Termerna 

”fysisk aktivitet” och ”motion och idrott” skall inte blandas ihop med varandra 

eftersom motion är en underkategori till fysisk aktivitet. Motion eller idrott är en 

strukturerad, upprepande idrottsform som hjälper individen att förbättra eller 

upprätthålla sin fysiska kondition. (WHO 2015.) 

 

2.2 Positiva effekter av fysisk aktivitet 

Enligt Hansen (2015) fungerar fysisk aktivitet som världens bästa medicin. Med ett 

och samma piller minskas risken för många allvarliga sjukdomar som tillexempel 

hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, stroke, depression och flera typer av cancer. Listan 

på positiva effekter av fysisk aktivitet kan göras hur lång som helst. Människor mår 

bättre, får mera energi, sover bättre och blir mera koncentrerade. Immunförsvaret 

fungerar bättre och människan lever längre, flera år längre. Man blir yngre i biologisk 

mening och hjärtat stärks. Hjärnan fungerar bättre och orkar koncentrera sig längre. 

Sammanfattningsvis kan man säga att fysisk aktivitet är så mycket mer än att bara 

hålla vikten och att få bättre kondition. Hela kroppen, din hjärna, dina gener påverkas 

när du rör på dig. 

 

Enligt Statens idrottsråd (2014) är främjandet av medborgarnas fysiska aktivitet 

viktigt för samhället. Främjandet av medborgarnas fysiska aktivitet påverkar 

åldersgruppernas hälsa, elevernas lärande, människors arbetslivslängd och behovet av 
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hälsovård. För att öka finländarnas fysiska aktivitet krävs ett omfattande samarbete 

mellan olika arbetsgrupper och förvaltningar. Behovet av ökad fysisk aktivitet måste 

uppmärksammas såväl i daghemmen, skolorna och armén, som på arbetsplatser, 

föreningar, sjukhus och vårdhem. 

 

Redan att vara 30 minuter fysiskt aktiv ger belöning med endorfiner. Oavsett 

intensitet ger fysisk aktivitet efter 5-10 minuter ett endorfinutsläpp, effekten håller i 

sig några timmar efteråt. Både musklerna och hjärnan får mer blod av fysisk aktivitet. 

Det betyder att hjärnan producerar mera syre, hjärtat slår snabbare för att kunna 

leverera mera blod. (Hansen, 2015) 

 

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) menar att de psykologiska hälsoeffekterna av 

fysisk aktivitet kan delas in i två delar. I de akuta effekterna ingår tillexempel 

minskning av rädsla, ilska, oro, aggression och stress. Vidare kan hälsoeffekter som 

bättre koncentrationsförmåga, mer positiv kroppsuppfattning, stärkt självkänsla och 

en högre grad av egenkontroll ingå i långtidseffekterna. Fysisk aktivitet har en positiv 

inverkan på både självuppfattningen och sinnesstämningen (Grindberg och Langlo 

Jagtøien, 2000).  Statens näringsdelegation (2005) menar att fysisk aktivitet bevisats 

ha en positiv inverkan på självförtroendet och det psykiska välbefinnandet. Den har 

med goda resultat använts som behandling av depression.  

 

Lindholm (2014) menar att lärare och speciellt gymnastiklärare har en otroligt viktig 

uppgift att fostra barn att lära sig sociala färdigheter genom att röra sig tillsammans i 

grupp.  Vidare menar Grindberg och Langlo Jagtøjen (2000) att människan via fysisk 

aktivitet får fysisk och psykisk medvetenhet både om sig själv och om andra 

människor. Samma forskare menar att idrotten erbjuder möjligheter till samverkan 

med andra människor och till att knyta kontakter med nya människor, vilket främjar 

barns sociala och etiska uppfostran. Barn kan även utveckla sin självkännedom, 

självkänsla och kroppskontroll via fysisk aktivitet, samtidigt som samarbetet och 

förmågan att beakta andra utvecklas. (Laakso m.fl., 2007.)  
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2.3 Inlärning och fysisk aktivitet 

De flesta vet att fysisk aktivitet gör att vi mår bättre men många vet inte varför. Vi tar 

för givet att det är för att vi minskar stressen och därmed också spänningen i 

musklerna eller tack vare att endorfiner utgörs. Den största orsaken är ändå att blodet 

börjar cirkulera och hjärnan syresätts och blir alert. (Ratey, 2008.) För att hjärnan 

skall kunna prestera behöver den må bra och fysisk aktivitet är direkt förknippat med 

hur vi känner och tänker. (Ratey, 2008.) 

 

Kognitiva och motoriska färdigheter utvecklas jämsides hos barn (Davis, m.fl., 2007). 

Genom fysisk aktivitet sker det inlärning och utveckling. Detta beror på att nya 

hjärnceller bildas efter fysisk aktivitet. (Hansen, 2015.) Vidare lyfts glädjen med 

fysisk aktivitet fram och dessutom utvecklas en god fysisk hälsa som stöder barns 

inlärningsförmåga, uthållighet, koncentration och uppmärksamhetsförmåga 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). 

 

Fysisk aktivitet anses ge en nyttig effekt på hjärnan om den utförs direkt före 

teoretiska test som tillexempel minnestest. Dessutom anses den fysiska aktiviteten ha 

bäst påverkan om den utförs i direkt anslutning till testet. Vad det beror på vet man 

inte helt säkert men forskare tror att det beror på att blodcirkulationen i hjärnan blir 

bättre medan människan är fysiskt aktiv. Träning ger en positiv inverkan på minnet på 

både lång- och kortsikt och ger dessutom tillfälligt ett förbättrat minne. Inlärningen 

håller i sig några dagar. (Hansen, 2015.) 

 

Kantomaas (2010) undersökning visar att fysiskt inaktiva elever inte når en lika hög 

utbildningsnivå som elever som är regelbundet fysiskt aktiva. Underökningen 

utfördes på ungdomar som är födda mellan 1985-1986 i de två nordligaste länen i 

Finland. Undersökningen fick sin början redan under graviditeten och respondenterna 

följdes upp när de var 7-8 år och 15-16 år. Den grupp elever som var fysiskt mer 

aktiva hade bättre skolresultat och de fysiskt aktiva planerade också att fortsätta 

utbilda sig på en högre nivå än de inaktiva eleverna. 

 

 

  



	6	

2.4 Rekommendationer för fysisk aktivitet i Sverige och i Finland 

 

De rekommendationer som finns i Sverige för fysisk aktivitet både för barn och vuxna 

är från 2011 och är utarbetade av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet och svenska 

läkaresällskapet. Det finns också en handbok för specifika rekommendationer som 

finns på FYSS hemsida. (YFA, 2011.) Fysisk aktivitet kan utgöras av aktiv transport 

så som att gå eller cykla till skolan. Vidare kan fysisk aktivitet utföras på raster eller 

på fritiden spontant eller i organiserad idrottsverksamhet. För att främja fysisk- och 

mental hälsa för barn och unga är dessa rekommendationer utformade. (YFA, 2011.) 

 

De svenska rekommendationerna för barn angående fysisk aktivitet är uppdelade i 

barn 0-5 år och barn och ungdomar 6-17 år. Den fysiska aktiviteten bör vara 

åldersanpassad och utveckla den sociala interaktionen. I åldrarna 6-17 

rekommenderas sammanlagt 60 minuters daglig fysisk aktivitet. (YFA, 2011.) Vissa 

skolor och skolpersonal i Sverige följer också WHOs rekommendationer för fysisk 

aktivitet. År 2010 omarbetades rekommendationerna för fysisk aktivitet och även 

WHO poängterar att barn och unga i åldern 5-17 borde uppnå minst 60 minuters 

fysisk aktivitet. Världshälsoorganisationen menar att den fysiska aktiviteten 

åtminstone skall vara på måttlig nivå varje dag (Mikaelsson, 2012.)  Enligt YFA 

gäller också minst 60 minuter fysisk aktivitet per dag åt barn i åldern 0-5 år. Vidare 

rekommenderar YFA att den fysiska aktiviteten bör vara så mångsidig som möjligt 

och träna kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet och koordination (Schäfer-

Elinder & Faskunger, 2006.) Den fysiska aktiviteten skall helst vara av aerob karaktär 

och träningsintensiteten måttlig vilket ger en viss ökning av puls och andning. Aerob 

fysisk aktivitet på hög intensitet bör utföras tre gånger i veckan, hög intensitet ökar 

pulsen och andningen markant. Muskel- och skelettstärkande aktiviteter bör ingå 

minst tre gånger i veckan, aktiviteterna kan utföras som en del av lek, löpning och 

hopp. (YFA, 2011.) 

 

För att göra en kort jämförelse mellan de svenska och finska rekommendationerna så 

är de finska rekommendationerna lite mera mångsidiga eftersom de tillexempel tar i 

beaktande skärmtid och beskriver noggrannare vad måttlig och högintensiv belastning 
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betyder. De finska rekommendationerna tar i beaktande att fysisk aktivitet borde 

finnas med redan från tidig ålder. 

 

För barn i skolåldern, 7-18 åringar är de finländska grundrekommendationerna för 

fysisk aktivitet 1-2 timmar per dag på ett åldersanpassat och mångsidigt sätt. Att sitta 

stilla mer än två timmar bör undvikas. Tiden framför datorn borde begränsas till 2 

timmar per dag. (Tammelin m.fl., 2013). I åldern 7-12 år bör barnen röra på sig 

mångsidigt åtminstone 2 timmar per dag (Blusi & Wiik, 2017). Rekommendationerna 

för hälsofrämjande motion för 18-64-åringar är att förbättra uthållighetskonditionen 

genom att röra på sig raskt under flera dagar i veckan åtminstone 2 och en halv timme 

eller 1 timme och 15 minuter ansträngande. Att röra på sig raskt betyder tillexempel 

vardagsmotion, cykling, promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, bärplockning, 

fartfyllda rörelselekar. Till ansträngande motion hör tillexempel skidning, löpning, 

bollspel, vattenlöpning, aerobic. Dessutom skall muskelstyrkan, koordinationen och 

balansen förbättras åtminstone 2 gånger i veckan. (UKK-institutet, 2009). 

 

2.5 Stillasittande 

 

Både barn och vuxna i Sverige är i genomsnitt mindre fysiskt aktiva och mer 

stillasittande än de flesta andra EU-länder. (Schäfer-Elinder & Sakunger, 2006.) 

Orsaken till det här tror samma författare är arbetsuppgifter som inte är fysiskt 

krävande, antalet bilar per hushåll har ökat och användningen av dator och tv har ökat 

drastiskt över de senaste decennierna. År 2003 uppgav 6 av 10 vuxna i Sverige att de 

motionerade regelbundet. Barn och ungdomar är överlag mer fysiskt aktiva än vuxna, 

men många individer i det svenska samhället borde bli mer aktiva. (Schäfer-Elinder & 

Sakunger, 2006.) 

 

De flesta studier som gjorts i Sverige om barn och ungas fysiska aktivitet är studier 

där deltagarna fått uppskatta sin fysiska aktivitet (Schäfer-Elinder & Sakunger, 2006). 

Forskaren Mikaelsson (2012) skrev i sin doktorsavhandling om gymnasieungdomars 

fysiska aktivitet, inaktivitet och fysiska kapacitet. 884 ungdomar från norra Sverige 

deltog i enkätundersökningen, ungdomarna fick besvara frågor gällande deras fysiska 

aktivitet och saker som påverkar den. Vidare deltog en del ungdomar också i en 
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intervju och tester gällande den fysiska kapaciteten. Resultaten visar att det finns en 

stor spridning bland ungdomars fysiska aktivitetsnivå och det finns en grupp (57% av 

ungdomarna) som inte når upp till rekommendationerna, vilket påverkar deras fysiska 

kapacitet. Vidare kunde forskaren konstatera att det finns skillnader mellan män och 

kvinnor. Männen var fysiskt aktiva på högre intensitetsnivå än kvinnorna. De kvinnor 

och män som upplevde att de var fysiskt aktiva hade signifikant bättre aerob kapacitet 

och ökad muskelstyrka. (Mikaelsson, 2012.) 

 

Även Schäfer-Elinder och Sakunger (2006) bekräftar att det skett en polarisering i 

Sverige bland barn och ungdomar. Dels har andelen som är mera stillasittande ökat 

men även den andel av befolkningen som är föreningsaktiva har ökat. De barn som 

kommer från hem med välutbildade föräldrar och föräldrar med hög socioekonomisk 

status tenderar att vara mer fysiskt aktiva (Kalling, 2010; Schäfer-Elinder & 

Sakunger, 2006). År 2003 var 72 procent av Sveriges 7-14 åringar aktiva i någon 

idrottsförening. Dessvärre sker en stor reducering av föreningsaktiva ungdomar i 

åldern 15-19 år (Schäfer-Elinder & Sakunger, 2006). 

 

Även i Finland är barn och ungas motionsaktivitet på en alarmerande låg nivå. 

(Kokko & Hämylä, 2015.) Det visar LIITUS-undersökning som undersökt barn och 

ungdomars motionsaktivitet bland femte, sjunde och nionde klassister. Bara en 

femtedel av barnen och ungdomarna bedömer att de motionerar den mängd som 

rekommenderas, alltså minst en timme sju dagar i veckan. Speciellt i tonåren var den 

fysiska aktiviteten minimal, därför är ungdomarna den viktigaste målgruppen att 

inspirera till fysisk aktivitet. (Kokko & Hämylä, 2015.) Enligt Schäfer-Elinder och 

Sakunger (2006) är det även i Sverige så att ungdomarna blir mera inaktiva i tonåren. 

 

Även i Finland nämnde många ungdomar att de ville bli mer fysiskt aktiva och enligt 

LIITUS-undersökning är ett sätt att öka den fysiska aktiviteten genom att höra på 

elevernas åsikter och önskemål. Vidare bidrar samhällsutvecklingen med ökad 

skärmtid till att barn och ungdomar är mera inaktiva. I LIITUS-undersökning var det 

bara 5 procent av barnen och ungdomarna som höll sig inom rekommendationerna för 

skärmtid, vilket är två timmar per dag varje dag i veckan. I undersökningen framkom 

att ungdomarna inte upplever att de borde minska skärmtiden och stillasittandet. 

Lektionerna i skolan utförs mestadels stillasittande. (Kokko & Hämylä, 2015.) 
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Enligt LIITUS-undersökning är en tredjedel av de finländska barnen och ungdomarna 

aktiva inom idrottsverksamhet varje vecka. I skolornas idrottsklubbar deltog under 

hälften av barnen och ungdomarna. Klubbverksamhet kunde vara ett sett som man i 

Finland kunde öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Elever i årskurs 7 

till 9 hade lägre upplevd kompetens och uppfattning om sin egen funktionsförmåga än 

elever i årskurs 5. I undersökningen framkom det att flickor i alla åldrar har lägre 

upplevd fysisk kompetens än pojkarna. Ett av hindren till fysisk aktivitet som 

ungdomarna nämnde var just den egna upplevelsen av kroppsliga kompetensen. 

(Kokko & Hämylä, 2015.) 
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3 PROJEKT OCH METODER SOM STÖDER FYSISK AKTIVITET 
 

I dagens läge (år 2018) diskuteras det mycket om att skolan bör satsa på 

hälsofrämjande arbete på olika sätt. Eftersom skolan når ut till alla elever kan 

gymnastikläraren i framtiden ansvara för hela skolsamfundets hälsa. För att 

gymnastikläraren skall klara av deras förändrade arbetsbild behövs nya kunskaper och 

pedagogiskt kunnande (Metzler m.fl., 2013). Runt om i världen finns olika program 

och metoder för hur fysisk aktivitet kan främjas och den dagliga fysiska aktiviteten 

ökas. Nedan presenteras två modeller för att öka den fysiska aktiviteten i Sverige, 

Bunkeflomodellen och Pulsträning. Vidare presenteras också Skolan i rörelse- 

programmet som startade år 2010 som ett pilotprojekt och sedan dess fortsatt att 

sprida sig till många skolor i Finland. Allra först förklaras vad som menas med 

skolans verksamhetskultur. 

 

3.1 Skolans verksamhetskultur 

 

Verksamhetskulturen i skolan är ett mångfasetterat begrepp. Det är skolans sätt att 

arbeta och tänka. Till skolans verksamhetskultur hör skolans regler, arbets- och 

beteendemodeller och dessutom värden, värderingar och kriterier. 

Verksamhetskulturen växer fram under åren och är skolans egen tolkning om 

uppfostrings- och undervisningsuppdrag. I verksamhetskulturen ingår inte bara 

undervisningslektionerna utan också aktiviteter utanför undervisningen som 

tillexempel fester och utflykter. De som bestämmer hur verksamhetskulturen ska se ut 

är lärare, elever och övrig skolpersonal. Rektorn har en viktig roll eftersom det är 

hans ledaregenskaper som speglar av sig på skolans verksamhet och hur resurserna 

fördelas. (Jaakkola, Liukkunen & Sääkslahti, 2013.) Målet är att göra skolornas 

verksamhetskultur så fysiskt aktiv som möjligt, gärna med inslag av och möjligheter 

till fysisk aktivitet varje dag (Asanti, 2013). 
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Vidare menar Jaakkola m.fl. (2013) att den aktiva verksamhetskulturen syns i allt 

skolan gör. Vilket värde gymnastiklärare har och den fysiska aktivitetens betydelse 

och mångsidighet visas tillexempel i skolans vardag, arrangemang och fester. Samma 

forskare menar att det är skolans verksamhetskultur som begränsar eller stöder 

utveckling av innovationer på skolan. Definitionen av innovation är att förnya eller 

åstadkomma något nytt och ett förlopp där idéer, beteenden och tillvägagångssätt 

vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids inom det (Nationalencyklopedin, 2017).  

 

3.2 Bunkeflomodellen  i Sverige 

 

Det goda resultatet i projektet bidrog till att Bunkeflomodellen har etablerade sig som 

modell för Sveriges skolor. (Bunkeflomodellen, 2005). Projektet startade i 

Ängslättskolan i bunkeflostrand utanför Malmö år 1999. Projektet inleddes med att 

skolan och Bunkeflo idrottsförening samarbetade så att barnen skulle ha möjlighet att 

vara fysiskt aktiva varje dag. Projektet är vetenskapligt förankrat eftersom barnen 

studerades ur olika synvinklar under nio år av vetenskapliga instutitioner vid 

universitetssjukhuset Mas och Malmö högskola. (Bunkeflomodellen, 2005). I 

projektet hade projektgruppen en timme obligatorisk daglig fysisk aktivitet för årskurs 

2 och 3 och motorisk träning (Nilsson, 2015). Enligt två andra forskare var det elever 

med särskilda behov som fick den motoriska träningen. Barnen i kontrollgruppen 

följde timplanen och hade två idrottslektioner per vecka. Undersökningsgrupperna var 

identiska (Ericsson & Karlsson, 2012). Sammanlagt deltog 220 elever i 

undersökningen och de har följts med till årskurs 9 (Nilsson, 2015). 

Undersökningsgruppen och kontrollgruppen jämfördes i läroämnena svenska (eller 

svenska som andra språk), engelska och matematik. I slutet av årskurs 9 fanns en 

signifikant skillnad mellan grupperna i alla teoretiska läroämnen. Eleverna i 

undersökningsgruppen presterade mycket bättre än kontrollgruppen. (Ericsson & 

Karlsson, 2012).  

 

Att studera barns utveckling inom olika områden är förenat med svårigheter, eftersom 

barns motorik är möjligt att observera kan det ge värdefull information som kan 

hjälpa barn att utvecklas. Till Bunkefloprojektet hör att utföra så kallade MUGI 
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observationer. Dessa observationer utförs varje år och består av 16 övningar vilka 

fokuserar på grovmotorik, balans- och koordinationsförmåga. De barn som har 

motoriska brister får sensomotorisk träning i mindre grupp en lektion i veckan. 

Träningen skall vara anpassad enligt barnets nivå. Tanken är att barnet skall få träna i 

egen takt för att automatisera grovmotoriska rörelser. Dessutom ingår övningar som 

tränar samordning av kroppsrörelser och förmåga att kunna känna skillnad på 

spänning och avspänning. Även samarbets- och koncentrationsövningar ingår. 

(Ericsson, 2005.) 

 

Ett mål med MUGI- testerna är att fånga upp elevers svårigheter så tidigt som möjligt, 

gärna vid skolstart. En studie utfördes bland elever med god motorik och med elever 

med stora motoriska brister. Studien utfördes på ängslättaskolan och 251 av skolans 

elever ingick i undersökningen. Barn som hade god motorik hade en bättre 

läsutveckling och presterade bättre resultat i svenska och matematik. Elever med god 

motorik i årskurs 1, 2 och 3 har bättre resultat i samtliga 12 delområden gällande 

skolprestation. Skillnaderna är signifikanta mellan de elever med god motorik och 

elever med brister i motoriken. (Ericsson, 2005.) 

 

3.3 Pulsträning i Sverige 

 

Pulsträningen riktar sig i första hand till elever i högstadiet och gymnasiet. I Sverige 

är det för tillfället (år 2017) populärt med pulsträning som skall främja inlärningen. 

Idén till pulsträning har Sverige hämtat från USA. Det är meningen att eleverna ska 

ligga på åtminstone 70% av sin maxpuls under PULS-passen (Andersson & Eriksson, 

2017). I USA märkte personalen på skolan att de var tvungna att göra något åt 

ungdomarnas hälsa. I Naperville Central High School bestämde skolan att de skulle 

införa ett pilotprojekt för att undersöka om fysisk aktivitet kunde påverka hjärnan. På 

skolan skaffade man inomhus cyklar och löpband till eleverna. Efter att eleverna 

värmt upp på maskinerna skulle eleverna löpa en viss sträcka och deras puls följdes 

upp. Deras medelpuls skulle vara över 185. Det här var en morgonrutin för skolans 

elever. Naperville kom att bli det distrikt som var i bästa fysiska form och bästa 

resultat i skolämnen. Framgången tror man att ligger i att skolan satsade på fysisk 

aktivitet och inte på idrottsgrenar. Skolan lär eleverna hälsosamma vanor, färdigheter, 
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att ha roligt tillsammans på samma gång som eleverna får kunskaper om hur deras 

kroppar fungerar. Målet har varit att få ungdomarna att vilja röra på sig istället för att 

sitta framför digitala skärmar. (Ratey, 2008.) 

 

Inspiration till pulsträningen kommer alltså från USA. Många lärare och skolpersonal 

i Sverige blev intresserade av att prova på PULS- projektet efter att ha läst Rateys bok 

om hur fysisk aktivitet inverkar på inlärning (Andersson & Eriksson, 2017). I Sverige 

var det Vammarskolan som började med pulsträningen och sedan har det spridit sig 

till andra skolor i Sverige. Tillexempel på Degebergaskolan har eleverna under 

ungefär 1 års tid deltagit i PULS- projektet. Målet för projektet har varit att förbättra 

deltagarnas måluppfyllelse i skolans läroämnen, hälsa och social delaktighet. De 

långsiktiga målen är att alla elever skall bli godkända i svenska, matematik och 

engelska samt att elevernas välbefinnande och koncentration blir bättre. (Fält & 

Jangenmo, 2017.) 

 

Eleverna på Degerbergaskolan har haft 2 idrottslektioner och tre PULS-pass på 

ungefär 20 minuter i veckan utspritt på alla skolvardagar. (Fält & Jangenmo, 2017.) 

En annan undersökning visar att dessa PULS-pass infaller innan den första lektionen 

men PULS-passet kan också ske på raster. Efter PULS-passen placeras teoretiska 

ämnen som tillexempel svenska, matematik och engelska för att eleverna skall kunna 

koncentrera sig bättre (Andersson & Eriksson, 2017). 

 

Enligt Fält och Jangenmo (2017) har eleverna på Degerbergaskolan tyckt att i 

jämförelse med skolgymnastiken så medför PULS-passen mera glädje, motivation 

och frihet än idrottslektionerna.  Det var just variationen som i sin helhet gjorde att 

PULS-passen var roligare än ordinarie idrottslektioner. På Degerbergaskolan var 

PULS-passen uppbyggda på varierande sätt. Ibland var det hinderbana över hela 

gymnastiksalen, andra gånger kunde det vara bollspel, gymnastikövningar, 

motionsmaskiner med mera. Andra gånger kunde PULS-passen vara uppdelade i olika 

stationer eller att man hade olika aktiviteter att välja mellan. Att följa med sin egen 

puls och träna utgående från den upplevdes också som motiverande. Eleverna 

upplevde att de blev gladare och piggare av PULS-passen och de tyckte också att det 

var en bonus att konditionen förbättrades. Eleverna upplevde också att arbetet i 

klassen löpte på bättre eftersom det var lugnare och eleverna kunde koncentrera sig 
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bättre. PULS-projektet i Degebergaskolan har bidragit till hälsopromotion eftersom 

det individuella välbefinnandet men också skolmiljöns välbefinnande påverkats 

positivt. (Fält & Jangenmo, 2017.) 

 

3.4 Det finländska Skolan i rörelse- programmet  

 

Skolan i rörelse är ett projekt vars mål är att öka elevernas fysiska aktivitet under 

skoldagen, minska på stillasittandet och kartlägga barn och ungas fysiska 

aktivitetsvanor (Opetushallitus, 2012; liikkuva koulu, 2012).  Projektet jobbar för 

ökad fysisk aktivitet och trivsel i skolvardagen. Skolan i rörelse vill att varje skolelev 

i Finland skall må bra. (Liikkuva koulu, 2012.) 

I skolorna som deltar i Skolan i rörelse strävar man efter att tänka i nya banor för att 

göra skolvardagen aktivare. Man sitter till exempel mindre, stöder inlärningen genom 

fysisk aktivitet, rör på sig under rasterna och färdas till och från skolan med hjälp av 

egen muskelstyrka. Varje skola formar på sitt eget sätt skoldagarna så att de 

innehåller mer motion. Skoldagarna blir trivsammare när man är aktiva tillsammans 

och tar eleverna med i planeringen och beslutsfattandet. Växelverkan och gemensam 

verksamhet förbättrar ofta skolans atmosfär. Det inverkar också på skolans arbetsro 

och elevernas sociala färdigheter och hur de lär sig. (Liikkuva koulu, 2012.) 

De skolor som väljer att ansluta sig till Skolan i rörelse projektet får ett omfattande 

stödnätverk så som färdigt material, konkreta idéer för skolvardagen, gemensamma 

möten, verktyg att planera och värdera verksamhet, information om utbildningar. 

Programmet Skolan i rörelse är ett av spetsprojekten inom kompetens och utveckling i 

regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Enligt regeringens mål 

"ska programmet Skolan i rörelse utvidgas till ett riksomfattande program som angår 

alla barn och unga i grundskoleålder". (Liikkuva koulu, 2012.) 

Enligt undervisnings- och kulturministeriet ökar skolan i rörelse skoltrivseln och 

arbetsron i skolorna. 92 procent av personalen upplever att verksamheten har en 

positiv inverkan på skoltrivseln och 83 procent av skolpersonalen påpekar att 

arbetsron påverkas positivt. Skolan i rörelse innebär en timme motion per skoldag för 
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alla barn och ungdomar. I Finland är redan 80 procent av skolorna med i programmet.  

Programmet har medfört att fysisk aktivitet är en gemensam sak för hela 

skolsamfundet. Att eleverna är fysiskt aktiva stöder inlärningen, skoltrivseln och de 

ungas välmående. Programmet är särskilt viktigt för de barn som inte rör på sig 

annars. Projektet medför också ett ökat samarbete mellan olika instanser som 

tillexempel föreningar, hobbyverksamhet. I lågstadierna som följer programmet är det 

vanligare att rekommendationerna för fysisk aktivitet följs jämfört med andra 

lågstadier. (Undervisnings- och kulturministeriet, 2017.) 

 

3.5 Ökad fysisk aktivitet under skoldagen 

Målet är att göra skolornas verksamhetskultur så fysiskt aktiv som möjligt, gärna med 

inslag av och möjligheter till fysisk aktivitet varje dag (Asanti, 2013). Rektorn har en 

viktig roll eftersom det är hens ledaregenskaper som speglar av sig på skolans 

verksamhet och hur resurserna fördelas. (Jaakkola, m.fl., 2013.)  I de två följande 

rubrikerna kommer raster, pausgymnastik och aktiva skolresor att presenteras. Andra 

sätt skolpersonalen kan öka elevernas dagliga fysiska aktivitet är att erbjuda eleverna 

idrottsredskap och ställningar, en miljö som bjuder in till fysisk aktivitet, 

idrottsklubbar som skolan erbjuder utanför skoltid, samarbete med andra 

organisationer som tillexempel idrottsföreningar, samarbete med föräldrarna och olika 

projekt som stöder fysisk aktivitet. Dessutom underlättar det om personalen på skolan 

är delaktig och samarbetar och stöder en fysiskt aktiv verksamhetskultur. (Liikkuva 

koulu, 2012.) 

 

3.5.1 Raster och pausgymnastik 
 

Metoder för ökad fysisk aktivitet utanför skolgymnastiken är väldigt viktiga för barn 

och ungas välmående och trivsel i skolan eftersom det bildar en markant del av 

mängden fysisk aktivitet (Heikinaro-Johansson m.fl., 2015). Tillexempel kan 40 % av 

den dagliga fysiska aktiviteten samlas under rasterna (Ridgers, Stratton, Fairclough & 

Twisk 2007).  
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Det finns olika metoder för att öka den fysiska aktiviteten under raster.  Exempel på 

olika metoder är att inskaffa idrottsredskap till skolan, utbilda rastaktivitetsledare, en 

skolgård som lockar till fysisk aktivitet. (Liikkuva koulu, 2012.) Ett enkelt och 

lättillämpat tips är att rita olika figurer på asfalten som uppmuntrar till fysisk aktivitet 

(Stratton, 2000). En undersökning som Kokko och Hämylä (2015) gjort visar att 60 % 

av eleverna i högstadiet spenderar rasterna sittandes. Rasterna är alltså ett potentiellt 

sätt att öka den fysiska aktiviteten. Att få eleverna att röra sig på rasten förutsätter att 

de själva får komma med förslag på aktiviteter (Haapala m.fl., 2014). Enligt Skolan i 

rörelse (2017) är situationen annan i lågstadiet där man går ut varje rast. 

 

Dessutom kan den fysiska aktiviteten också ske direkt på morgonen, pausgymnastik 

och en aktiv skolfärd är andra metoder. De aktiva morgonstunderna kan ordnas inne 

eller ute och kan med fördel ordnas till hela skolan samtidigt. Med dagens teknik 

föreslår författarna att rörelsepausen på morgonen kan ske som en livesändning direkt 

till klassrummen. (Castelli & Ward, 2012.)  

 

Heikinaro-Johansson m.fl. (2015) konstaterar att högstadieelever är ganska fysiskt 

inaktiva eftersom cirka 9 timmar om dagen går åt sittande. I Finland är över hälften av 

lärarna av den åsikten att fysisk aktivitet går att integrera i andra läroämnen 

(Tammelin, Laine, Turpeinen (2013). Att ha tillexempel pausgymnastik skulle öka 

mängden fysisk aktivitet under skoldagen. Gymnastiklärarens uppgift är att ta reda på 

vilka metoder som får eleverna att röra på sig och hur fysisk aktivitet kan integreras i 

övriga läroämnen för att hjälpa övriga lärare på vägen (Castelli & Ward, 2012). För 

att öka lärarnas förståelse för den fysiska aktivitetens inverkan på inlärning, sociala 

klimatet och trivseln rekommenderar en forskare att idrottsdagar för personalen 

(Metzler m.fl., 2013).  

	

3.5.2 Aktiva skolresor 
	
Enligt Liikkuva koulu (2017) är en aktiv skolfärd där eleverna tar sig fram med egen 

muskelkraft lätt att tillämpa och nyttig. Skolresorna kan vara av stor betydelse i barn 

och ungas dagliga mängd fysisk aktivitet. Dessutom anses aktiva skolresor ha sociala, 

ekonomiska och miljörelaterade fördelar. Bland de viktigaste faktorerna till hur aktiv 

skolresa eleverna har är miljöfaktorer, säkerhet, föräldrarnas och familjens 
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inställningar och normer och barnens fysiska egenskaper. Liikkuva koulu (2017) 

menar att längden på skolresan samt årstiderna påverkar. 

Hur eleverna tar sig till och från skolan beror på hur lång elevernas skolväg är. Ju 

längre skolväg, desto större risk finns det att eleverna skjutsas med bil eller tar bussen 

till skolan. I pilotskedet av Skolan i rörelse-projektet undersöktes hur eleverna tog sig 

till och från skolan. I årskurserna 1-4 tog 78 % av eleverna sig till fots till skolan då 

skolvägen var under en kilometer. Med cykel kom 17 % av eleverna och 5 % fick 

skjuts eller kom med buss. Då skolvägen var 1-3 kilometer var fördelningen mellan 

”till fots”, ”cyklande” och ”med motorfordon” 40 %, 29 % och 8 %. Av eleverna som 

hade längre skolväg än fem kilometer var det endast 1 % som gick till skolan och 1 % 

som tog sig cyklande till skolan. De resterande 98 % av eleverna tog sig till skolan 

med motorfordon. (Tammelin, Laine & Turpeinen, 2013.)  

	
För att främja elevers dagliga mängd av fysisk aktivitet borde skolorna samarbeta 

med olika instanser för att få skolresorna till en del av den fysiska aktiviteten 

(Liikkuva koulu, 2017). Skolan kan tillexempel ordna motionsfrämjande kampanjer 

där eleverna ska gå eller cykla till skolan istället för att skjutsas med bil. För att få 

promenerandet och cyklandet till en vana krävs mera än en kampanj. För att ett 

beteende skall kunna ändras behövs föräldrarnas understöd och engagemang. Genom 

att förbättra trafiksäkerheten kan man öka föräldrarnas och elevernas intresse för att 

uppmuntra sina barn till att cykla eller gå till skolan. (Tammelin, Lakanen, Hakonen, 

Havas, Turpeinen, 2013.)  
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4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR UNDERSÖKNINGEN 
 

Den mentala hälsan och trivseln i skolan har blivit sämre både i Finland och Sverige. 

Hur individen mår påverkar också skolframgången. Att satsa på ungdomars hälsa är 

viktigt eftersom de är framtiden. I kapitlet förklaras vad en friskola är och 

Gripshomsskolan presenteras. 

4.1 Svenska skolelevers skolframgång och trivsel i skolan 

Folkhälsomyndigheten i Sverige utförde år 2014 en undersökning om hur svenska 

skolbarn mår och om deras levnadsvanor. Undersökningen utförs vart fjärde år bland 

barn som är 11, 13 och 15 år gamla. Rapporten visar att barnens levnadsvanor har 

förbättrats sen 1980-talet. Tillexempel är andelen ungdomar som varit berusade den 

lägsta vad den varit på 30 år och fler barn äter mindre godis och läsk och istället mera 

grönsaker. Men samtidigt har också oroväckande resultat kunnat påvisas. Många 

flickor upplever att de har psykosomatiska besvär och nästan var femte 13-årig flicka 

har försökt gå ner i vikt. (Folkhälsomyndigheten, 2014.) 

 

Andelen flickor enligt Folkhälsomyndigheten (2014) som upplever psykosomatiska 

besvär som tillexempel ont i magen, sömnproblem mer än en gång i veckan har ökat, 

hela 57 procent av flickorna upplever psykosomatiska besvär. Procenten är den högsta 

vad den någonsin har varit och en negativ kroppsuppfattning är ofta kopplad till risk 

för psykisk ohälsa senare i livet. Enligt Danielson (2006) upplever flickor sig för 

tjocka och pojkar sig för smala. Även denna forskare kan bevisa att under åren 1985-

2005 har 13-15-åriga flickor blir allt mer missnöjda med tillvaron och skolan. 

 

Synen på ungdomars skoltrivsel är splittrad. Svenska elevers skoltrivsel har ökat i alla 

åldrar sedan 1980-talet och år 2014 var skoltrivseln högst vad den någonsin varit. 

Men och andra sidan har stressen över skolarbeten ökat. Forskaren Häggqvist (2000) 

kunde i samband med en enkätundersökning som utfördes på svenska skolbarn också 

hon konstatera att skolstressen ökat. Hon menar att om eleverna upplever att skolan 

inte motsvarar deras förväntningar i kombination med höga krav och stress ökar 

risken för att utveckla ohälsa. Barnen med skolstress påvisade flera psykosomatiska 

problem.  I Folkhälsomyndighetens undersökning påvisades att av 13-åriga flickor 

och pojkar upplever 36 procent av flickorna och 22 procent av pojkarna mycket stress 
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över skolarbeten. På 4 år har stressen över skolarbeten fördubblats. 

(Folkhälsomyndigheten, 2014.) Desto äldre eleverna blir desto mera upplever de att 

de inte kan påverka sitt arbete i skolan och skolstress är lite vanligare bland flickor än 

pojkar (Danielson, 2006). 

 

Wester-Wedman & Wedman (1991) genomförde en undersökning i Sverige om äldre 

elevers inställning till skoltrivseln och studiemotivationen. Forskarna upptäckte att 

inställningen till skolan blev sämre desto äldre eleverna blev. Elevernas uppfattningar 

om deras skolresultat blev mindre positiva desto äldre eleverna blev och intresset för 

skolan sjönk också med åldern (Wester-Wedman & Wedman, 1991; Danielson, 

2006). I underökningen fanns det tydliga tecken på att det finns skillnader årskurser 

emellan gällande uppfattning av skolan, lärarna och skolarbetet. I högstadiet kommer 

eleverna in i puberteten vilket innebär en identitetsutveckling som kan höra ihop med 

minskat intresse för skolan. Ju äldre eleverna blir minskar intresset för skolan men 

skolstressen ökar (Danielson, 2006). 

 

4.2 Svenska och finska skolelevers skolframgång  

	
 
Pisa-underökningarna från år 2015 visar att Sverige placerar sig i mitten av tabellen i 

jämförelse bland skolframgång länder emellan. Pisa är en internationell jämförelse 

undersökning som visar hur olika länder placerar sig i skolresultat. (PISA, 2016.) 

Vidare menar PISA (2016) att Finland placerar sig i topp när det kommer till 

skolframgång. År 2015 klarade Sverige sig sämst i Pisa-mätningar av alla nordiska 

länder. 

 

År 2015 var naturvetenskaperna och matematik bland 15 åringarna på nedåtgång i 

Sverige. Läsningen stannade på samma nivå som den har varit tidigare och håller sig 

på en bättre nivå än medeltalet medan naturvetenskap och matematik är på en 

medelnivå. Polariseringar finns bland invandrare och svenska ungdomar där svenska 

ungdomar presterar bättre. Trots detta finns det i Sverige lite skillnader i 

prestationerna som förknippas med kön och social bakgrund. I Sverige och många 

andra länder som deltar i PISA undersökningarna presterar pojkar lite bättre i 
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matematik och flickor bättre i läsning. I Sverige känner eleverna inte så mycket 

skolångest och rädsla. I jämförelse med Finland presterar eleverna bättre i alla 

teoretiska ämnen än Sverige men upplever i större grad skolångest och rädsla. (PISA, 

2016.) 

 

4.3 Friskolor i Sverige 

  
I Sverige kan familjerna välja att sätta sitt barn i en kommunalskola eller friskola. I 

och med friskolereformen 1992 kan friskolor finansieras med kommunala bidrag. Det 

ledde till en snabb ökning av friskolor och förskolor i Sverige. År 2016 studerar 

ungefär var femte elev på en friskola. Det finns inga officiella krav på vem som får 

starta och driva en friskola, det som behövs är en verksamhetsidé och en ansökan som 

skall vara godkänd av skolinspektionen. (Friskolornas riksförbund, 2017.) 

 

Utbildning ordnas av kommuner, landsting och staten. Enskilda personer får vara 

grundare för utbildningen och för friskolor ansvarar en styrelse. Vem som helst får 

grunda en friskola oberoende av utbildning och det kan vara en skola, förskola eller 

fritidshem. Friskolorna kan vara grundskolor eller gymnasieutbildningar. I Sverige 

heter alla utbildningar gymnasieutbildningar även om de är praktiskt inriktade. 

Fritidshem är svenska motsvarigheten till eftermiddagsverksamhet i Finland och 

benämningen förskola sammanfattar i Sverige daghem och förskola. Friskolorna 

måste liksom den kommunala skolan följa den svenska läroplanen. (Skolverket, 

2017.) Friskolorna skall vara öppna för alla. Om det finns många sökanden måste 

skolorna ändå göra ett urval utgående ifrån skolinspektionens kriterier, till exempel 

anmälningsdatum. (Skolinspektionen, 2017.)  

 

4.4 Gripsholmsskolan 

 

Gripsholmsskolan är en friskola i Sverige som startade sin verksamhet i augusti 2009. 

Skolans mål är att bygga upp den ultimata friskolan från förskoleklass till årskurs 9, 

för tillfället är elevantalet 412. Gripsholmsskolan finns i landskapet Södermanland i 

småstaden Mariefred intill Mälaren med Gripsholms slott och naturreservatet 
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Hjorthagen bredvid skolan. Mariefred är beläget ungefär 60 kilometer sydväst om 

Stockholm. Skolan har som vision att rekrytera en personal av bästa kvalité och ta 

modell av andra skolor och främst det finländska skolsystemet. Skolans ledord är 

hjärna, hjärta och hälsa. Hjärna står för tänkande, kunskap, erfarenheter och intellekt. 

Hjärta står för personligt engagemang och drivkraft men också en medmänsklig och 

empatisk attityd och livssyn. Hälsa står för sunda levnadsvanor och ett positivt 

förhållningssätt till omvärlden. (Gripsholmsskolan, 2016.) 

 

Orsaken till att skolan grundades var att den svenska skolan sjönk allt mera i Pisa-

resultaten medan den finska skolan fortfarande etablerade sig bland de bästa i världen. 

Skolan har en viss kvot elever per år och det innebär att alla inte får en plats. Antalet 

elever per klass är begränsat till 22 elever. Hösten 2017 stod över 700 barn i kö och 

orsaken till att skolan blivit så omtyckt tror skolledningen att beror på att personalen 

lyckats framföra budskapet till föräldrarna vilka riktlinjer som gäller på skolan. 

(Björk, 2016.) 

 

Enligt Gripsholmsskolan (2016) utgår skolan från olika utgångspunkter och skolan 

har också mentorer. De 4 tyngdpunktsområden som skolan utgår ifrån är finländska 

influenser, en-till-en, heartware och hälsoprofil. Gripsholmsskolan följer svensk 

läroplan men eftersom skolans rektor och stor del av lärarna vuxit upp i Finland och 

slutfört sin lärarexamen i Finland så har undervisningen tydliga finländska influenser. 

Som mentor för personalens arbete jobbar John Steinberg. Steinberg är 

lärarfortbildare och författare, han har till exempel skrivit böckerna ”Lärarnas 

guldstunder” och ”Världens bästa fröken”. Steinbergs uppgift är att med jämna 

mellanrum leda fortbildningen på Gripsholmsskolan för att skapa en stödjande 

reflektionskultur.  

 

Uttrycket En-till-en betyder att alla elever på skolan har tillgång till en egen dator som 

används i inlärningssyfte. Målet är att eleven vid avslutad grundskola skall ha 

utvecklat en bra digital kompetens som de har nytta av i arbetslivet. Mentor för 

tyngdpunktsområdet en-till-en är Arne Trageton och han har b.la. skrivit boken ”att 

skriva sig till läsning”.  (Gripsholmsskolan, 2016.) Till Gripsholmsskolans 

tyngdpunktsområden och ledord hör hälsa. En bristande fysisk hälsa och kondition är 

ett växande problem bland elever runt om i världen (Gripsholmsskolan, 2016; 
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Riksidrottsförbundet, 2017). Därför har Gripsholmsskolan valt att betona betydelsen 

av regelbunden fysisk aktivitet i skolvardagen och skolan vill också att eleverna ska få 

en förståelse för en sund livsstil. Å skolans sida är tanken att se hälsoprofilen som en 

blandning av fysiska, psykiska och sociala faktorer och därför ingår många olika 

saker i hälsoprofilen. (Gripsholmsskolan, 2016.) Det sista tyngdpunktsområdet är 

Heartware. Heartwareplanen finns bifogat som bilaga och som mentor för den 

fungerar Renata Clumska. 

 

Skolan startade eftersom Grundaren Ulf Jonströmmer ville ha en bra utbildning för 
sina barn. Tillsammans med några andra föräldrar som bor i staden började de 
diskutera upplägget kring skolan och vad skolan skulle satsa på för 
tyngdpunktsområden. Jonströmmer och föräldragruppen var redan från början säkra 
på att de i alla fall ville satsa på en dator till varje elev och hälsa. En orsak till att ett 
annat tyngdpunktsområde blev hälsa kan ses som komplement till att eleverna skulle 
sitta mycket framför datorerna och därför ville grundaren också väcka ett intresse för 
att röra på sig. Tillslut blev grundstenarna på Gripsholmskolan hjärna, hjärta, hälsa. 

 

 ”Det var väldigt stort 2009 med en-till-en, med dator till varje elev. Och då 

 kom det ju väldigt mycket rapporter om att barnen blir så stillasittande framför 

 datorerna och för att motverka det där då, och för att väcka intresset för att 

 röra på sig så ville man också ha mycket idrott och hälsotänk på skolan. Det 

 var där det startade.” (R1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	23	

5 METOD 
	
Flera metoder och projekt krävs för att öka den fysiska aktiviteten i skolan. Den här 

undersökningen ger skolor förslag på hur man kan öka den fysiska aktiviteten. Även 

skolelevers hälsa och mentala hälsa är ett aktuellt ämne som skolan bör 

uppmärksamma. Undersökningen beskriver Gripsholmsskolans modell för hälsa. 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär och undersökningsmetoden som använts är 

semistrukturerad temaintervju. 

5.1 Avhandlingens syfte och forskningsfrågor 

	
Syftet för avhandlingen är att utreda hur Gripsholmsskolan gjort för att förverkliga 

Hälsoprofilen, vad som ingår i den och lärarnas upplevelser av hälsoprofilen. 

Utgående från avhandlingens syfte har tre forskningsfrågor utformats. 

 

Forskningsfrågor: 

 

1. Hur föddes och utvecklades idén om Gripsholmsskolans hälsoprofil?  

2. Vad ingår i Gripsholmsskolans hälsoprofil? 

3. Vad har lärarna för upplevelser av hälsoprofilen? 

 

5.2 Kvalitativ metod och intervju som datainsamlingsmetod 

 

Då forskaren väljer forskningsansats och datainsamlingsmetod för en undersökning är 

det viktigt att utgå från själva syftet och de aktuella frågeställningarna (Trost, 2010). 

Ejlertsson (2005) anser att forskaren noga skall överväga fördelar och nackdelar med 

olika datainsamlingsmetoder och välja den rätta insamlingsmetoden för 

undersökningen. Trost (2012) menar att det relativt ofta förekommer vaga 

syftesformuleringar och därför kan det också finnas brister i själva undersökningen. 

Vidare föreslår han att syftet för undersökningen ska vara kort och enkelt formulerat. 

När jag skrev min forskningsplan var jag ganska säker på vad undersökningen hade 

för syfte och vilka forskningsfrågor jag ville ha med i undersökningen. 

Forskningsfrågorna har kommit att justeras en del vart efter undersökningen har 

fortskridit men ändå har grunden varit den samma. Kvalitativ intervju lämpade sig 
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bäst i den här undersökningen eftersom jag ville höra respondenternas tankar, 

upplevelser och berättelser.  

 

Trost (2012)  menar att om forskaren är intresserad av att utreda respondenternas sätt 

att tänka och resonera är en kvalitativ studie den som lämpar sig bäst. Är forskaren 

dessutom intresserad av att förstå och hitta mönster skall hen välja att utföra en 

kvalitativ studie. Kvalitativ forskningsansats är nödvändig för att utreda sådant som är 

diffust, mångtydig och subjektivt, såsom upplevelser och känslor som inte direkt kan 

mätas.( Svensson & Starrin, 1996; Wallén, 2010.) Enligt Wallén (2010) är syftet med 

den kvalitativa forskningen att finna karakteristiska drag i det undersökta fenomenet. 

Ibland kan det behövas tolkning mellan raderna, tolkning av sådant som är dolt.  

 

Jag valde att använda mig av en semistrukturerad temaintervju. De olika Teman för 

intervjun var bestämt på förhand utgående från forskningsfrågorna.  De fyra 

huvudtemana var bakgrund, hälsoprofilen vid Gripsholmsskolan, ökad fysisk aktivitet 

vid Gripsholmsskolan och äventyrsdagarna vid Gripsholmsskolan. Huvudtemana 

bildades utifrån forskningsfrågorna och mina egna erfarenheter och 

förhandskunskaper om skolan. De lärare som deltog i undersökningen och läraren 

som deltog i pilotundersökningen var mycket pratsamma så jag hade lätt att få ihop 

material. Det var snarare så att jag fick begränsa respondenternas svar än att ställa en 

massa följdfrågor. Fördelen med temaintervju är att det finns vissa ramar men 

respondenterna får också komma med egna tankar (Hirsjärvi & Hurme, 2001). 

Eftersom jag själv har jobbat på Gripsholmsskolan ett halvt år visste jag redan lite om 

skolans hälsoprofil. Men jag ville få en djupare förståelse för hur hälsoprofilen 

uppkommit och vad som ingår i den. Dessutom ville jag veta vad lärare på skolan har 

för upplevelser av hälsoprofilen. 

 

Den kvalitativa forskningsansatsen utförs på en mindre grupp människor medan den 

kvantitativa forskningsansatsen omfattar en större grupp människor (Eliasson, 2013.) 

Enligt Wallén (2010) är utfrågningar med hjälp av intervju typiska för kvalitativ 

insamlingsmetod. Oftast handlar det i intervjuer om att anpassa frågorna efter 

respondenterna och att ställa följdfrågor. I den här forskningen deltog 5 lärare som 

fick dela med sig av sina erfarenheter i en strukturerad intervju. 
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Trost (2010) anser att man i en intervju skall försöka komma åt hur människor tänker, 

känner, handlar och resonerar. Vidare menar Kvale (1997) att intervjuaren skall vara 

expert på ämnet och bra på mänskligt samspel för att intervjun skall fungera så bra 

som möjligt. Trost (2010) menar också att i en intervjusituation är intervjuaren den 

som ställer frågor. Intervjuarens personliga åsikter är inte relevant under 

intervjusituationen. Eftersom jag redan visste lite om skolans hälsoprofil kände jag att 

jag var insatt i ämnet men jag lät respondenterna berätta och jag ställde frågor och 

följdfrågor. Följdfrågorna var av karaktären: ”Kan du ge exempel?”, ”Hur har det 

framträtt i praktiken?”, ”Kan du berätta mera?” 

 

Vidare menar de att forskaren måste försäkra sig om att respondenterna besvarar 

intervjuns huvudsakliga frågor. Jag valde att använda intervju som 

datainsamlingsmetod eftersom jag ville ha spontana och direkta svar. En intervju 

förutsätter att intervjufrågorna är välgenomtänkta och välplanerade (Trost, 2010). Jag 

formulerade, med hjälp av min handledare frågor till intervjun.  Mina medstuderande 

i Pro gradu seminarierna fick läsa igenom intervjufrågorna och tillsammans 

diskuterade vi hur man ytterligare kunde utveckla dem. Även en svenskalärare som 

jobbar i Sverige och mina två kompisar som jobbar som lärare läste igenom 

intervjufrågorna för att säkerställa att frågorna var väl formulerade med god svenska. 

Sedan utfördes en pilotundersökning på en lärare som har jobbat på skolan för att 

säkerställa att intervjufrågorna var tydliga och att språket var bra eftersom det var 

både rikssvenskar och finlandssvenskar som intervjuades, det förekommer vissa 

skillnader i språket. 

 

5.3 Val av respondenter 

I undersökningen deltog skolans rektor, två klasslärare, en gymnastiklärare och en 

gymnastiklärare som har jobbat på skolan. Urvalet av respondenter skedde enligt 

vilka lärare som jobbar mycket med hälsoprofilen och har jobbat en längre period på 

skolan. Dessutom valdes deltagarna i undersökningen utgående från syftet och 

forskningsfrågorna för undersökningen. I undersökningen deltog rektorn och en 

gymnastiklärare som varit med ända sedan skolan startare 2008.  Även vice rektorn 

som är utbildad klasslärare intervjuas, han har hållit i trådarna för äventyrsdagarna 

tillsammans med gymnastikläraren.  Äventyrsdagarna ordnas 2 gånger i året, 
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”sommarexpeditionen” och ”Vinterexpeditionen”. Då har skolans elever olika 

aktiviteter utomhus som tillexempel vandring, skridskoåkning, paddling, övernattning 

i tält. Dessutom intervjuades en klasslärare på skolan som har ansvar för Trivsam 

skola projektet. Trivsam skola är ett mobbningsförebyggande program i Finland. 

 

Alla respondenter är behöriga lärare. Intervjuerna varade från 43 minuter till 85 

minuter, vilket betyder ett medeltal på 57,2 minuter. I tabell 1 finns respondenterna 

representerade. Respondenterna är medvetna om att deras tankar presenteras i 

avhandlingen och har gett tillstånd till det.  

 

 

Tabell 1. Information om respondenterna. 

Respondent 

(kön, ålder) 

Utbildning Jobbat 

som 

lärare  

(år) 

Jobbat på 

Gripsholmsskolan 

(år) 

Intervjuns 

längd 

(min) 

Kvinna, 56 Pedagogiemagister Åbo 

Akademi 

33 8 43 

Man, 34 Pedagogiemagister, 

Åbo Akademi 

Rektorsutbildning, 

Stockholms Universitet 

 

8 6 85 

Man, 33 Pedagogiemagister, 

Åbo Akademi 

7 7 46 

Kvinna, 33 Ämneslärarprogrammet, 

Idrott och hälsa och 

geografi, Umeå 

Universitet 

3,5 1,5 52 

Kvinna, 47 Lärarhögskolan och 

GIH, Stockholms 

Universitet 

22 8 60 
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5.4 Genomförande av undersökningen 

Gripsholmsskolan kontaktades via e-post med en kort beskrivning av vad 

undersökningen kommer att handla om. Rektorn var positiv till undersökningen och 

ville gärna delta. Eftersom jag är bekant med skolan gav jag förslag på lärare som jag 

skulle vilja intervjua. Rektorn tog kontakt med lärarna och dessa lärare var också 

villiga att delta i undersökningen.  

 

I början av januari 2017 utfördes en pilotundersökning på en idrottslärare som tidigare 

jobbat på skolan. Enligt Olsson & Sörensen (2007) är pilotundersökning en 

förberedande undersökning som i en liten skala prövar hur bra 

undersökningsinstrumentet är. Materialet jag fick från pilotundersökningen var 

mångsidigt och bra och därför kontaktade jag respondenten senare och frågade om jag 

fick använda materialet i själva undersökningen, vilket var okej. I början av januari 

2017 utfördes två intervjuer och i början av mars 2017 utfördes två intervjuer. 

Respondenterna fick välja en passlig tidpunkt för intervjuerna. Jag befann mig hemma 

i min lägenhet när intervjuerna utfördes och 3 av respondenterna befann sig på skolan 

och två befann sig hemma i sin lägenhet. Enligt Eskola och Vastamäki (2001) är det 

större möjlighet för en intervju att lyckas om personerna får vara i bekanta och trygga 

utrymmen. Innan intervjun började jag med att förklara kort vad intervjun går ut på. 

När intervjuerna var klara tackade jag för deras medverkan och bad dem höra av sig 

om det var något de funderade på. Jag meddelade också att jag eventuellt hör av mig 

om det är något jag tycker är oklart. Jag informerade också om att de får ta del av 

resultaten och läsa igenom undersökningen innan dom publiceras.  

 

Efter varje intervju tänkte jag igenom frågorna och svaren och gjorde anteckningar i 

intervjumanualen för att kunna göra intervjun ännu bättre nästa gång. Jag 

transkriberade intervjuerna några dagar efteråt. Detta gjorde att jag fick många idéer 

om hur jag ytterligare kunde förbättra intervjuerna till nästa intervju som jag skulle 

genomföra. Tillexempel gjordes frågorna mer tydliga, jag lade till vissa frågor och 

bytte ordningsföljden på vissa frågor.  
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Intervjuerna transkriberades i Word textbehandlingsprogram med fonten 12 och 

radavstånd 1. Allt som allt blev det 61 sidor transkribering. Eftersom intervjuerna var 

ganska långa lämnade jag bort sådant som inte berörde ämnet, tillexempel 

diskussioner om deras privatliv eller andra saker de berättade om skolan som inte 

berörde det jag ville undersöka. Beroende på hur långa intervjuerna är och beroende 

på forskningsfrågorna kan forskaren välja att ta bort mindre relevanta diskussioner 

(Eskola & Vastamäki, 2001). 

 

5.5 Bearbetning och analys av data 

När undersökningsmaterialet är insamlat, men obearbetat och osorterat kallas det för 

rådata. Det första som forskaren sedan gör är att samla och ordna rådata på olika sätt. 

(Patel & Davidson, 1994.) Kvalitativa intervjuer utmärks enligt Trost (2010) av bland 

annat att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man 

komplexa, innehållsrika svar. Den ursprungliga intervjun är avgörande för kvaliteten 

på analysen av rådata. De intervjuer jag gjorde blev relativt långa eftersom 

respondenterna hade så mycket att berätta om ämnet i fråga, vilket gav mig mycket 

rådata. 

 

Intervjuerna spelades in för att jag skulle kunna transkribera svaren. Med 

transkribering menas att man utifrån de bandade intervjuerna skriver ner ord för ord 

vad respondenterna sagt. Efteråt raderades intervjuerna. Efter att jag transkriberat 

intervjuerna skapades passande kategorier utgående från det respondenterna sagt och 

mina forskningsfrågor. Efter att jag hade transkriberat svaren började jag skapa 

passande huvudkategorier och sedan samlade jag respondenternas svar under 

passande underrubriker utgående från vad som kändes relevant för 

forskningsfrågorna. Översikt över undersökningens analys finns presenterat i bilaga 3.  

 

 

 

 

I resultatkapitlet är respondenterna fiktiva. Det betyder att jag inte använder 

respondenternas riktiga namn, jag har valt att kalla deltagarna respondent 1, 

respondent 2 och så vidare. När jag transkriberade intervjuerna tog jag bort småord 
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som jaa, nåjaa, hmm och mmm. Dessutom valde jag att inte skiva när respondenterna 

skrattar i dikteringarna. 

 

5.6 Forskningsetik 

I alla vetenskapliga undersökningar skall forskaren sträva efter att få en så 

sanningsenlig bild av det undersökta fenomenet som möjligt. Forskaren har ett ansvar 

gentemot undersökningens respondenter, allmänheten och samhället. Privat data för 

deltagarna i forskningen skall inte avslöjas (Kvale 1997). Rektorn på 

Gripsholmsskolan kommer att få förfrågan om hon vill kallas rektor eller om hon vill 

bli kallat något annat i avhandlingen.  Rektorn fick också välja om skolans namn går 

under anonymitet eller om det är godtagbart att använda Gripsholmsskolan. Rektorn 

tyckte att det var okej att använda skolans namn eftersom det lite hör till själva 

forskningen. Även de andra respondenterna tyckte det var okej att deras namn 

förekommer i vissa citeringar.  Frågan är fortfarande om respondenterna vågade ta 

upp negativa tankar om sin egen arbetsplats. 

 

Etiska avgöranden sker inte i något speciellt skede av intervjuundersökningen utan tas 

i beaktande under hela forskningsprocessen (Kvale 1997).  Holme och Solvang 

(1997) anser att det är viktigt att vi provar intervjumaterialet med hjälp av en 

pilotundersökning och granskar materialet noggrant. Noggrann forskning motverkar 

att systematiska och slumpmässiga fel smugits in vid utvecklingen av 

frågeställningarna. I början informerade jag om respondenternas rättigheter, 

tillexempel att det är okej att dra sig ur undersökningen eftersom intervjun är frivillig. 

Före själva undersökningen läste jag litteratur om att genomförde intervjuer. Jag 

tittade också igenom tidigare forskningar som hade ett närliggande tema och med 

samma datainsamlingsmetod. 

 

5.7 Undersökningens tillförlitlighet och validitet 

Det skall enligt Olsson och Sörensen (2007) endast finnas entydiga frågor, som bara 

kan tolkas på ett sätt i intervjun. Frågorna skall vara enkla, inga dubbla, ledande eller 

förutsättande frågor. Frågorna skall vara formulerade på god svenska och med rätt 

ordval. Enligt Patel och Davidson (1994) skall svåra och främmande ord undvikas, 
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språket skall vara så vanligt som möjligt. En lärare i Svenskaspråket som jobbar i 

Sverige granskade frågorna eftersom skillnader i tillexempel betydelsen av ord finns i 

det finlandssvenska och rikssvenska språket. 

 

Forskaren skall enligt Wallén (2010) följa vissa vetenskapliga regler. Det skall tydligt 

framgå vilka som är andras åsikter och vilka som är egna. Forskaren måste förstå sitt 

ansvar att tolka andras källor korrekt. Det betyder att forskaren skall kunna visa att det 

som är skrivet i den egna undersökningen överensstämmer med de verkliga 

förhållandena. Därför användes citat i undersökning om Gripsholmsskolans 

hälsoprofil. 

 

Respondenterna skall få information om hur undersökningen går till och vilka 

metoder som används (Wallén, 2010). Respondenterna fick information om 

undersökningen på samma gång som de kontaktades för förfrågning av deltagande i 

undersökningen.  För att vinna respondenternas förtroende är det enligt Patel och 

Davidson (1994) viktigt att informera respondenterna om hur de skall göra om de vill 

ta del av resultaten. Rektorn vet om att avhandling kommer att publicerats på nätet 

och jag har informerat rektorn att de kommer att få ta del av resultaten när 

avhandlingen är klar. Befring (1994) anser att deltagarna bör ha rätt till att kunna ta 

del av resultaten under bearbetningsprocessen och när de är klara. Under forskningens 

gång skall tystnadsplikten tas i beaktande. Respondenterna kommer att få läsa igenom 

avhandlingen innan den publiceras. Det är en viktig aspekt för tillförlitligheten i den 

här undersökningen med tanke på att skolans namn och rykte sprids och 

respondenterna delat med sig av väldigt personliga tankar, och respondenterna 

dessutom är få till antalet.  

 

 

Fast forskaren har ett ansvar för samhället är det å andra sidan enligt Befring (1994) 

viktigt att forskaren har rätt och skyldighet att föra vidare också oönskade 

forskningsresultat. Vilket också framkom i viss mån. I den här forskningen 

presenteras också förslag på hur hälsoprofilen kunde göras bättre. I det här fallet är 

förbättringsförslagen mycket värdefulla eftersom skolan strävar efter att utvecklas till 

den bästa möjliga. 
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6 RESULTAT 
 

Gripsholmsskolan har fungerat som målskola för undersökningen. Skolan startade år 

2009 och har sedan dess utvecklats till vad den är idag. I dagens läge (år 2018) 

innefattar skolan förskola till årskurs 9. För cirka ett år sedan startade skolan också 

upp ett daghem. Skolan har utvecklats och innehållet i hälsoprofilen har ändrats med 

tiden. I det här kapitlet kommer Gripsholmsskolans uppkomst och utveckling att 

presenteras och hälsoprofilens innehåll presenteras. 

 

6.1 Hur Gripsholmsskolans hälsoprofil föddes och utvecklades 

En orsak till att det blev just en hälsoprofil är att grundaren och föräldragruppen var 

övertygade om att hjärnan måste må bra för att kunna prestera. Att kunna prestera 

hänger så nära ihop med att må bra och kunna ta hand om sig själv och andra. Skolan 

har insett att hälsa är ett mångfasetterat begrepp som kan ses ur social, fysisk och 

psykisk synvinkel. Många forskare, Tillexempel Kannas (2005) är övertygade om att 

hälsa består av fysisk, psykisk och social hälsa. WHO (1946) menar att hälsa är 

fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Dock är det omöjligt att uppnå 

fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Skolan kan däremot öva upp elevernas 

egenskaper att klara av livets prövningar så gott som möjligt. Om eleverna har goda 

insikter inom hälsa betyder det att de kan ta hand om sig själv bättre och är 

eftertraktade i samhället, tillexempel som arbetstagare. Skolan ger verktyg till 

eleverna att skapa ett starkare jag men det slutgiltiga ansvaret ligger trots allt hos 

föräldrarna. 

 

 ”Det var grundaren som hade en vision om att det skulle vara hjärna, 

 hjärta, hälsa… han tyckte det var jätteviktigt att hälsa är en stor del för att 

 man skall kunna prestera, om hjärnan skall prestera så måste den må bra.  Så 

 det var en grundidé.” (R4) 

 

En respondent nämner att det i Sverige är väldigt trendigt med att skolor har olika 

spetsutbildningar. Enligt Skolverket (2017) är spetsutbildningar utbildningar som är 

tydligt profilerade och riktade mot specialområden. Det betyder att eleverna fördjupar 

sig i ett läroämne tillexempel matematik, naturvetenskap, ekonomi eller något helt 



	32	

annat område. Speciellt vanligt är det med spetsutbildning inom 

gymnasieutbildningarna. Gripsholmsskolan ville att eleverna skulle vara i topp när det 

gäller skolframgång i så många läroämnen i skolan som möjligt men även att eleverna 

skall få en förståelse för hur man sköter sin hälsa. Enligt en respondent är hälsa ett 

ämne som kan påverka resultaten i alla andra ämnen på ett effektivt och framgångsrikt 

sätt. Därför blev det just en hälsoprofil. 

 

 ”För de talar ju mycket i Sverige om att man har spetsutbildningar och att 

 man har då matte eller fysik eller kemi eller så här men vi har konstaterat att 

 alla ämnen egentligen är ju spetsutbildningar här, vi vill ha hög nivå på all 

 undervisning och en grund till att det skall lyckas är ju det här med  hälsan. Att 

 det är ju det som egentligen är grunden”     (R2) 

 

Enligt en respondent är en annan orsak till att skolan valde att satsa på en hälsoprofil 

för att hälsa ligger i tiden. Alla vet att det är viktigt att ta hand om sin hälsa men tiden 

räcker inte till. Då är det tacksamt om skolan, som dessutom når alla kan ta tag i det. 

Dessutom har den vardagliga fysiska aktiviteten minskat bland barn och unga. Tyvärr 

finns det många i dagens samhälle som inte når upp till den rekommenderade 

mängden daglig fysisk aktivitet (Engström, 2004).  Samma respondent menar att 

människor idag sitter allt för mycket fastän kroppen är gjord för att röra på sig.  

 

När föräldragruppen med ledning av grundaren för skolan hade bestämt sig för att 

ledorden skulle vara hjärna, hjärta, hälsa så började man fundera på upplägget för 

skolan, tillexempel vem som skulle vara rektor och vem som skulle jobba på skolan. 

Eftersom de svenska skolresultaten sjönk enligt PISA-undersökningarna så riktade 

skolan blickarna mot Finland som i sin tur presterade goda resultat i PISA-

undersökningarna. Pisa är en internationell jämförelse undersökning som visar hur 

olika länder placerar sig i skolresultat. (PISA, 2016.) Vidare menar PISA (2016) att 

Finland placerar sig i topp när det kommer till skolframgång. År 2015 klarade Sverige 

sig sämst i Pisa-undersökningarna när det gäller skolframgång av alla nordiska länder. 

Enligt Finlandsinstitutet (2016) och Uljens (2005) är både läraryrket populärare i 

Finland och det är också flera unga som väljer att studera till lärare. Vidare anser 

Uljens (2005) att det råder ett globalt intresse för det finländska skolsystemet. Samma 

forskare menar att läraryrkets höga status, trots låg lön är en sak som kan ses som 
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orsak till Finlands skolframgång. I Finland finns en lärarauktoritet som enligt Uljens 

(2005) bidrar till lugna skolor eftersom eleverna har en naturlig respekt för lärarna. 

Eftersom jag har jobbat både i Sverige och Finland ser jag vissa skillnader mellan 

undervisningen i de olika länderna. I och för sig kan man kanske inte säga att 

Gripsholmsskolan är en traditionell svensk skola eftersom rektorn och största delen av 

lärarna är finlandssvenskar. Dock är eleverna rikssvenskar och jag tycker att eleverna 

i Sverige är mera kreativa och bättre på att argumentera och framföra sin åsikt. Den 

nya läroplanen i Finland bygger precis på personlig utveckling så också i Finland har 

man att lära av Gripsholmsskolan. Utvecklingsförslag för de finländska lärarna kunde 

vara att bibehålla sin auktoritära ställning men utveckla sin handledningsförmåga.  

 

Gripsholmsskolans grundare ringde till skolor runt om i Finland för att hitta en person 

som skulle vilja vara rektor för skolan. Han hittade en som ställde upp och därefter 

rekryterades många finlandssvenska lärare till skolan.  

 

 ”Skolans grundare då… orsaken till att han grundade det (skolan) var då att 

 svenska skolresultaten sjönk och han hade två barn som skulle börja skolan 

 och han ville att hans barn skulle få den bästa möjliga skolgången så då hade 

 han börjat blicka på var de bästa lärarna finns, Finland har en bra nivå på 

 PISA-resultaten och orsaken till det är kompetenta lärare och därför blickade 

 han då  mot Finland och började då med att headhunta rektorn som då började 

 få med  andra finländska lärare att hoppa på det här tåget.”   (R2) 

 

Eftersom skolan ville satsa på hälsan kontaktade grundaren en omtyckt 

gymnastiklärare som jobbade på en annan skola i kommunen. Gymnastikläraren hade 

börjat med fysisk aktivitet varje dag och det blev en succé. Föräldrar, lärare och 

elever uppskattade att eleverna fick vara fysiskt aktiva varje dag. Enligt läraren fick 

eleverna vara fysiskt aktiva en halv timme per dag i gymnastiksalen. Efter att ha 

jobbat med detta på den andra skolan fortsatte hon samma koncept på 

Gripsholmsskolan. Grunden till mycket rörelse varje dag fick idrottsläraren från en 

modell som heter Bunkeflomodellen som finns beskrivet i kapitel 2. I projektet hade 

projektgruppen en timme obligatorisk daglig fysisk aktivitet och motorisk träning för 

årskurs 2 och 3 (Nilsson, 2015).  Enligt Bunkeflomodellen (2005) blev projektet en 
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stor framgång vilket har bidragit till att den blivit en etablerad modell i den svenska 

skolvärlden. 

 

 ”Men jag kan säga så här att på Mariefredsskolan startade jag ju rörelse varje 

 dag… så det var Ulf som kontaktade mig… det vart så här succé typ… alltså 

 inte för att jag vill hålla på att skryta om mig själv men alla uppskattade det 

 så otroligt mycket när barnen fick röra på sig varje dag en halv timme i 

 idrottssalen för det hade ju ingen annan gjort och det var därför han ringde upp 

 mig och frågade om jag ville börja jobba.” (R5) 

 

Sen kopplades en mentor för skolan in, Renata Clumska. Clumska är en professionell 

äventyrare. Enligt Clumskas (2017) hemsida var det 1996 som hennes dröm om att 

göra Seven Summits föddes. År 1999 besteg hon Mount Everest som första svenska 

kvinna. De toppar som Clumska har bestigit är Mount Everest (Asien), Aconcagua 

(Sydamerika), Mt McKinley (Nordamerika), Kilimanjaro(Afrika), Elbrus (Europa), 

Mt Vinson (Antarktis), Carstensz Pyramid (Australien). Dessa sju toppar besteg hon 

under en 15 års period och blev alltså första svenska kvinna att göra Seven Summits. 

Så hon inspirerade skolan till deras äventyrsdagar där barnen ofta cyklar, klättrar, 

vandrar och paddlar. Som hjälp för äventyrsdagarna skapade grundaren och Clumska 

Heartware plan. I den ingår mental träning som tillexempel att övervinna sina rädslor, 

att man vågar och tror på sig själv, att sätta upp mål och jobba målmedvetet för att nå 

målen.  

 

 ”Tillsammans så myntade de (Renata och grundaren) ett begrepp, det här 

 Heartware som är ett jättestort begrepp. Det är ju just det här med att träning 

 ger resultat och träning och övning är det som gäller och att man verkligen 

 vågar och kan och att man jobbar mot ett mål. ” (R2) 

 

Från början var det alltså mycket idrott och äventyrsdagarna med Heartware planen 

som var grundstenarna i hälsoprofilen. Äventyrsdagarna ordnades två gånger om året 

och fick benämningarna ”sommarexpeditionerna” och ”vinterexpeditionerna”. 

Idrottsläraren tog kontakt med Clumska och de utformade äventyrsdagarna. 
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6.2 Gripsholmsskolans hälsoprofil 

	
Med tiden har olika projekt och övningar tillkommit till Gripsholmskolans hälsoprofil 

och enligt respondenterna ingår de här övningarna och projekten våren 2017. 

Aktiviteternas beskrivning är formulerade utgående från respondenternas (R1-R5) 

svar. Hälsoprofilen kommer att presenteras enligt sociala-, fysiska- och psykiska 

övningar. 

 

6.2.1 Trivsam skola och social kompetens EQ 
 

Enligt Gripsholmsskolan (2016) följer skolan ett ”trivsam skola” program. Idén till 

trivsam skola programmet har skolan fått från Finland och programmet innebär att 

arbeta aktivt mot mobbning och förebygga den sociala trivseln i skolan (Trivsam 

skola, 2018). De konkreta åtgärderna som skolan har är att de har en trivsam skola 

arbetsgrupp bestående av några lärare på skolan som följer upp mobbningssituationer 

på skolan. Dessutom finns ett utarbetat material för lärare i årskurs 1 och 4 att jobba 

med i klassen i syfte att förbygga mobbning. Det finns också schemalagda lektioner 

som skall användas för Trivsam skola lektioner en dubbellektion i månaden. 

Klassläraren väljer själv när trivsam skola lektion hålls. Utöver Trivsam skola 

verksamheten har Gripsholmsskolan också en EQverkstad som varannan vecka ger 

färdigt utarbetat material på EQ- övningar för årskurs F-3. EQverkstan jobbar med att 

främja hälsan och förebygga det sociala klimatet i skolan. EQ står för emotional 

quotient. Man jobbar med gruppdynamik, självkänsla och känslor. Klasslärarna får 

själva välja när EQ-lektionerna utförs.  

 

 

 ”Inom ramen för Trivsam skola som är ett heltäckande åtgärdsprogram mot 

 mobbning anammat från Finland, där noggrann uppföljning och 

 dokumentation sker i  samband med mobbningssituationer, jobbas också 

 förebyggande med schemalagda Trivsam skola-lektioner. En dubbellektion 

 (90 minuter) per månad bör avsättas för att jobba för en god klassatmosfär och 

 för att ge eleverna ökad kunskap om hur de bör agera i samband med 

 mobbningssituationer. Åk 1 och 4 har tillgång till en egen lärarhandbok där 
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 färdigt planerade lektioner finns färdiga att använda. De övriga klassernas 

 klasslärare väljer också ut det innehåll som känns mest relevant.” (R3) 

 

 “På skolan abonnerar vi på EQverkstan, som varannan vecka skickar tips på 

 olika EQ-övningar främst riktade till åk F-3. Övningarna ger konkreta 

 lektionstips på hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med det 

 sociala klimatet i klassen. Lektionerna innehåller övningar som stärker 

 gruppdynamiken, självkänslan eller ger kunskap om olika känslor genom 

 roliga lekar och värderingsövningar. EQ-övningarna strävar till att förbättra 

 det sociala samspelet i klassen och att göra eleverna mera uppmärksamma på 

 sin egen och andras trivsel.”       (R3) 

	
	

6.2.2 Expeditionerna 
 

Barn som är ute i naturen övar sin motorik och får bättre koncentrationsförmåga och 

är friskare (Zettersten, 2017).  Laukkanen (2010) konstaterar att naturen ger 

varierande och positiva effekter på hälsan och välmåendet. Gripsholmsskolan strävar 

efter att i den mån det går flytta undervisningen utomhus. Gripsholmsskolan ordnar 

äventyrsdagar två gånger om året för alla årskurser som de kallar 

”Vinterexpeditioner” och ”sommarexpeditioner”. Skolan anser att förutsättningarna 

för att lyckas med en friluftsdag är att eleverna hålls varma, torra och mätta. I 

Expeditionerna ingår utmanande idrottsaktiviteter som till exempel cykling, vandring, 

bergsklättring och paddling anpassade för de olika årskurserna. I årskurs nio far 

eleverna och några lärare till Lappland för att bestiga Kebnekaise, Sveriges högsta 

berg. Som mentor för expeditionerna arbetar den professionella äventyraren Renata 

Clumska. (Gripsholmsskolan, 2016). Alla Årskurser har eget program för 

expeditionerna som är planerat enligt elevernas ålder. Dessa äventyrsdagar är något 

speciellt som tyder på en engagerad lärarkår som bidrar till upplevelser som eleverna 

och personalen kommer att minnas hela livet. När undervisningen flyttas ut i naturen 

kommer elever och lärare ut ur bekvämlighetszonen vilket medför nya utmaningar 

och personlig utveckling sker. Även många föräldrar erbjuds att vara med på 

äventyrsdagarna och ett stort intresse finns. De hjälper till där det behövs, speciellt när 

eleverna ska paddla. 
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 ”Hjälper till och tillexempel paddla så att man har en stor och stark pappa i 

 den kanoten då så att de kan ta sig fram i motvind och så där…”        (R1)                                   

 

 

Hösten 2016 var den första årskurs nio till Kebnekaise för att bestiga berget. 

Förberedelserna hade pågått redan långt innan, tillexempel över ett halvt år innan 

expeditionen tränar eleverna på att gå längre sträckor och vandra med utrustning och 

packning. Vid Kebnekaise hade skolan anställt två proffsguider som skulle hålla i 

själva momenten alltså bergsbestigningen. Med tanke på säkerhet och att det var 

första gången skolan åkte till Kebnekaise för att bestiga toppen ville de vara många 

vuxna med på resan i fall något skulle hända. 

 

 ”Vi hade ju två proffsguider som var anställda att hålla i själva momenten, 

 bergsbestigningen…på grund av säkerhetsaspekter.”   (R2) 

	
	
 ”Åttorna att ha längre vandringar för de börjar ju träna till nästa års 

 slutexpedition under hela våren. I år var vi fem lärare med eftersom det var 

 första gången.”        (R2) 

 

Skolan har alltså haft olika förberedelser innan slutexpeditionen, tillexempel har de 

ansvariga lärarna jobbat med eleverna både fysiskt och psykiskt. De fysiska 

övningarna är tillexempel att eleverna har pulsträning före skolan eller på rasterna tre 

gånger i veckan, eleverna går flera länge vandringar flera gånger före Kebnekaise. 

Till psykiska övningar hör bland annat att Renata Clumska kommer och föreläser om 

att övervinna sina rädslor och mental träning. Själva äventyret var också både fysiskt 

och psykiskt utmanande och efteråt var största delen av eleverna positiva till det de 

hade varit med om men visst fanns det minoritet som var mera negativa. De lärare 

som var med var nöjda över sina elever. Allt som allt deltog 19 elever.  

 

”Det blev så att vi hade faktiskt tre elever som stannade kvar på skolan, det 

 var både fysiska och psykiska orsaker till det men mest psykiska faktiskt att 

 man valde att avstå resan men det var ganska häftigt att alla de andra eleverna 

 var ju faktisk med på den där vandringen upp till fjällstationen och 
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 övernattningen i tält även om det var minusgrader och andra natten så 

 ösregnade det och tredje natten var det storm och ett tält blåste ju till och med 

 iväg så vi var  tvungna att flytta våra tält till ett ställe som var bättre i le så att 

 de fick  verkligen vara med om det ena och det andra.”   (R2) 

 

 ”Jag tänkte just det att när man åker med en hel klass tonåringar… nästan i 

 värsta åldern och så där att… och ha dom och vandra och slita på det där sättet 

 som det var faktiskt häftigt att se att det var inga problem utan det var faktiskt 

 roligt.”         (R2) 

 

En respondent betonar vikten av att eleverna får vara med och säga sin åsikt. Efter 

äventyrsdagarna reflekterar lärarna över vad som ännu skulle kunna förbättras eller 

förändras till nästa år.  

 

 ”Men jag tycker vi är ganska duktiga på det där… och sen om det är något 

 som vi  känner att det där var inte riktigt bra som vi hade tänkt från  början så 

 då gör vi alltid om det liksom… vi är väldigt flexibla men vi är också våra  mål 

 tycker jag. Vi lyssnar in och känner in, jag tycker vi är bra på det allihopa 

 faktiskt.”         (R5) 

 

 

6.2.3 Idrottslektioner 4 gånger i veckan  
 

Eftersom stillasittandet ökar anser skolan att det är viktigt med fysisk aktivitet. När 

eleverna rör på sig presterar de bättre, förbygger ohälsa, frigör endorfiner, elevernas 

kroppskontroll blir bättre och det här gör att självkänslan och självförtroendet stärks 

(Hansen, 2015).  På skolan har de dubbelt så många idrottstimmar i veckan jämfört 

med andra skolor i Sverige och då utövas olika sporter så mångsidigt som möjligt. 

(Gripsholmsskolan, 2016). En lärare tycker (R5) att skolan är inne på rätt spår men att 

man egentligen också skulle kunna ha idrottslektioner varje dag i veckan.  
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 ”Ja alltså dom små barnen har ju 4x45 min idrott i veckan. Dom har fyra 

 gånger enkel lektion. Och från… är det från årskurs tre och uppåt så har man 

 2x45 minuter två gånger i veckan, alltså man har då också 4x45 minuter men 

 man har 2 dubbelpass.”       (R1) 

 

6.2.4 Sensomotorisk träning 
	

Redan från förskoleålder följs elevernas fysiska utveckling upp med hjälp av så kallat 

MUGI-test. Testet skall kartlägga motorikutvecklingen för att stöda inlärningen. 

Testet utförs i samarbete med specialläraren och gymnastikläraren. Från förskoleklass 

till årskurs 2 görs testet (Gripsholmsskolan, 2016.) Syftet med MUGI-testen är att 

genom forskning bidra till ökad kunskap om relationer mellan motorik, självkänsla 

och lärande. Enligt Mugi (2017) har Ingegerd Ericsson också skrivit flera böcker om 

motorik och inlärning, bland annat en bok som heter Rör dig-lär dig! Motorik och 

inlärning. Exempel på övningar som kan ingå i MUGI- observationerna är att hålla 

balansen på ett ben i 10 sekunder, hoppa över en lina som är en bit ovanför golvet, 

kasta och fånga en stor boll 5 gånger i följd, skidhopp turvist höger och vänster ben 

15 gånger. (Mugi, 2017.) På Gripsholmsskolan vill man alltså göra observationer på 

balans och medrörelser och skolan hoppas på att kunna automatisera motoriska 

rörelser så bra som möjligt redan från tidig ålder för att stöda inlärningen. 

	 ”Då har vi ju MUGI-testen en gång om året från förskoleklassen upp till trean 

 som vi följer upp grundmotoriska grundformerna balans och medrörelser som 

 man kollar… vi vill ju att man skall automatisera så mycket som möjligt. ” 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (R5)	

	
	 ”Men det är nog att vi bygger koncentration och styrka plus att de har koll på 

 sin kropp och inhiberar alla reflexerna…det kollar man ju också på dom här 

 MUGI-testerna.”        (R5) 
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6.2.5 Hälsosam kost 
 

Skolmaten har en betydelse för elevernas fysiska och psykiska välmående och därför 

är kosten på skolan av god kvalitet. Skolmaten skall vara både näringsrik och god. 

(Gripsholmsskolan 2016.) All mat som serveras på skolan är tillredd från grunden 

vilket innebär att skolan inte använder halvfabrikat. Skolan har 4 anställda i köket 

varav två är kockar och de tillagar frukost, lunch, mellanmål och bröd från grunden. 

Vid lunchen finns alltid ett vegetariskt alternativ och soppa. Cirka 30 procent av 

maten på skolan är ekologisk, köttet är svenskt, kycklingen närproducerad och fisken 

är certifierad för hållbart fiske. Personalen på skolan arbetar medvetet för att 

skollunchen skall avnjutas i lugn och ro. (Djape 2015.) Skolan satsar på sunda 

levnadsvanor och i det ingår mat som skall tillredas från grunden. Godis är inte 

förbjudet men skolan gör eleverna medvetna om att man inte förespråkar godis. 

 

 ”All mat tillreds från grunden på skolan och vi har nu mera två kockar som 

 gör maten och sunda levnadsvanor överlag där personalen och lärarna ska 

 föregå som goda exempel.”                                       (R1) 

 

 ”Nå dels en sak med mat och kost att man förespråkar inte godis, man har 

 oftast inte godis på äventyrsdagar utan man får hälsosam mat… lunch och 

 frukter…”                                                                      (R4) 

 

6.2.6 Hälsa för personalen 
 

I hälsoprofilen ingår även välmående för personalen och som mentor fungerar Johan 

Holmsäter som startat gymkedjan Friskis & Svettis i Sverige. Enligt 

nationalencyklopedin (2018) betyder ordet mentor en person som har hand om en 

yngre persons uppfostran och utbildning. Personen behöver inte nödvändigtvis vara 

äldre än sin adept. I Sverige har det på senaste tiden blivit allt vanligare att skolorna 

anlitar olika experter inom olika ämnen som ansvarar för mentorskapet på skolan. 

Johan Holmsäter är utbildad i sportsmedicin vid tekniska högskolan i Zurich, 

Schweiz. Hans motto är att motion skall vara rolig, lekfull och fri från tvång. Alla ska 

kunna delta i fysiska aktiviteter oberoende sin fysiska form för att bygga upp en 

sundare kropp. Holmsäter är även i viss mån i kontakt med eleverna på skolan genom 
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att hålla föreläsningar om olika ämnen inom hälsa. (Gripsholmsskolan, 2016). På 

skolan tycker man att lärarna skall föregå med gott exempel. Det man kräver av 

eleverna skall man också själv klara av. Även personalen har likt eleverna 

expeditioner. Varje höst har skolans personal en expedition för att skapa bättre 

gruppdynamik inför det kommande läsåret. Även på sommaren efter att eleverna har 

slutat skolåret har personalen en expedition där de lagar mat på stormkök, paddlar, 

klättrar och tränar på att övervinna sina rädslor. När vuxna behandlar varandra med 

respekt och tolerans smittar det också av sig på barnen och ungdomarna. Gör man 

saker tillsammans och lär känna varandra ökar toleransen.  

 

 ”Personalen jobbar med liknande övningar som eleverna på sina expeditioner 

 etc. Vi har varje höst en ”kickoff” inför det kommande läsåret. 

 Gemenskap med olika typer av övningar och fysiska aktiviteter. Samma sak 

 på våren efter att eleverna börjat sitt sommarlov.” 

            (R2) 

 

Personalen erbjuds gratis massage en gång i månaden och personalen har också 

möjlighet att gå på yoga och HIIT-pass gratis som hålls i skolans utrymmen. 

Personalfester anses vara viktigt för gruppsammanhållningen och orken i vardagen. 

Expeditionen, alltså ledningen för skolan ordnar personalfester höst, jul och sommar. 

Lärarna är uppdelade i olika arbetslag beroende på om de jobbar i lågstadiet eller 

högstadiet eller om de är speciallärare och de ansvarar också för olika tillställningar 

för personalen. 

 

 ”Sedan har vi ganska ofta olika typer av personalfester. Tre stora som 

 expeditionen tar hand om (höst, jul och sommar) och sedan ordnar arbetslagen 

 olika fester (afterwork samt andra teman).”     (R2) 
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6.2.7 Pulsträning i årskurs 7-9 
 

På Gripsholmsskolan har man infört så kallad pulsträning i årskurserna 7– 9, vilket 

innebär att eleverna tre gånger i veckan i 20 minuter genomför ett träningspass där 

pulsen ligger på 65-85 procent av maxpulsen för att kunna arbeta effektivare med 

teoriämnena efter träningspasset (Redebo 2014). Enligt respondent R5 är det 

reserverat 30 minuter för pulsträningen varav eleverna minst 20 minuter skall ligga på 

minst 50 % av den maximala syreupptagningsförmågan. Pulsträningen på 

Gripsholmsskolan ordnas på morgnarna innan lektionerna börjat, vilket betyder att 

skoldagen blir längre och inverkar inte på de andra lektionernas längd. Tanken är att 

eleverna i högstadiet i 20 minuter helst skall komma upp till 70 % av maxpulsen, 

vilket betyder att träningarna är ganska fysiskt krävande. Pulspassen hålls 4 gånger i 

veckan, efter passet får eleverna frukt och sedan har de teorilektioner.  

 

Skolan har köpt in pulsband så det skall räcka till alla elever som deltar och de ska 

kunna följa med sin pulskurva med hjälp av programmet Polar go fit. Att se sin egen 

puls kan motivera de elever som inte annars intresserar sig för idrott. Pulsbanden 

medför förståelse för aktivitetsbelastning och att det behövs variation av dessa. 

 

 

 ”Ja, Pulsträningen är ju då att de ska ha på morgnarna innan skolan börjar 

 eller innan aktivitet där eleverna under 20 minuter och ungefär 70 % av 

 maxpulsen och det här är någonting som gör då att hjärnan är som en öppen 

 åker som man bara kan så frön i och det bara växer efter det, alltså  kunskapen 

 då. Vi gick ju ganska hårt ut i år nu också att dom hade 4 morgnar 

 obligatoriskt pulspass, det är ju reserverat då en halvtimme till pulspasset, lite 

 frukt och sen börjar då lektionerna och tyngden då på matte och tunga 

 ämnen.”                                       (R2) 

 

 

På pulspassen är tanken att eleverna ska träna kondition. Innehållet på passen varierar 

från gång till gång beroende på vilken lärare som håller passen men det viktiga är att 

pulsen höjs ordentligt. Övningarna kan tillexempel vara lekar, bollspel, banor och 

Tabata som är en typ av intervallträning. Målet med pulsträningen är att bygga upp ett 
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intresse för att fortsätta röra på sig i vuxen ålder och må bra. Skolan tänker att om 

möjligheter att röra på sig ges så ökar sannolikheten för ökat intresse och en vana att 

vara fysiskt aktiv. Ett annat mål för pulsträningen är ju förstås bättre inlärning, att de 

får mer ut av lektionerna och lär sig bättre. Pulsträningen passar in bra under 

hälsoprofilen eftersom Gripsholmsskolan betonar vikten av ökad fysisk aktivitet 

under skoldagen. 

 

  

 ”Nå ett mål är förstås att de bygger upp en vana och fortsätter i vuxen ålder 

 att motionera och må bra. Men just det här med inlärning… att man orkar 

 koncentrera sig men studier visar också att…just med det här pulsträning nu 

 att de får mer ut av lektionerna efter att ha rört på sig. ”   (R4) 

 

Speciellt pulsträningen i årskurs 7-9 anser en respondent att inverkat positivt på 

elevernas intresse för fysisk aktivitet, speciellt sådana elever som inte är fysiskt aktiva 

på fritiden. När pulsträningen började tyckte en respondent sig märka att eleverna 

blev piggare. Vidare har även elevernas inlärningsförmåga påverkats positivt i och 

med pulsträningen. Att högstadieeleverna vet att de skall bestiga Kebnekaise ses 

också som en orsak till att vara aktiva på pulsträningen. 

 

	 ”Det har varit intressant att ha fått vara med när det har startat upp pulsen och 

 man märkte ju en hel del skeptisism i början, både bland föräldrar och lärare 

 även om största delen var positiva av föräldrar och lärare så hördes ju ändå 

 mest kanske de som var negativa. Det var intressant att se… och de kanske 

 med tiden blev mer positiva eleverna, det var många som tyckte att det faktiskt 

 gav resultat. Om de inte märkte det i skolan så märkte de i alla fall att de 

 blev piggare och mådde bättre.”      (R4) 

	

 ”Jag såg flera som inte tränade på fritiden, som inte höll på med någon viss 

 aktivitet som var jätteflitigt med och faktiskt upplevde att de blev starkare. 

 Fast det inte ens är primära målet att de ska få bättre kondition men, man 

 märkte på dem att de var väldigt positiva och jag tror nog att det gav resultat 

 för Kebnekaise, att de tränade långsiktigt in för ett mål.”   (R4) 
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6.2.8 Dagar med fysisk aktivitet  
 

En gång om året ordnar skolan en Multisportdag. Då är de vid ett idrottscentrum 

(Hammarens IP) som finns ungefär 2 kilometer från skolan. Där finns många olika 

idrottsplaner och alla är bokade av skolan. Tanken är att eleverna skall få prova på 

olika typer av sporter. Var sport gör man en halv timme och under dagen hinner 

eleverna testa på 8 olika sporter. Vilka sporter vilka grupper har är anpassade enligt 

ålder och nivå. Det är idrottsläraren som planerar och organiserar multisportdagen och 

målet är att eleverna mångsidigt ska få testa på olika idrottsgrenar som de kanske inte 

har möjlighet att testa på så ofta på idrottslektionerna. För att dessa dagar ska lyckas 

krävs struktur och det bästa skulle vara om skola, föreningar och aktörer kunde 

samarbeta. På årskurs 6 åker man alltid till skidstället Romme där eleverna får åka 

slalom hela dagen och sedan återvänder de med buss till Mariefred på kvällen.  

 

 ”Den (multisportdagen) har vi borta på Hammarens IP. Och då har vi ju 

 tillgång till alla arenor… beachvolley, tennis, lilla planen, stora planen, en 

 gräsplan och det är konstgräsplaner och det är inomhus kör vi tennis 

 också. Danslokal…” (R5) 

 

 ”Ja, då har jag gjort ett schema så de kör en halvtimme varje sport och då är 

 det 8 sporter tror jag som de hinner med. Jag brukar försöka anpassa liksom 

 efter åldern vad som passar så beachvolley kör jag inte med ettorna 

 tillexempel. ” (R5) 

 

6.2.9 Löplopp 
 

De första åren ordnade skolan mycket skidlopp men på grund av de snöfattiga 

vintrarna har skolan satsat mera på löplopp istället. Från och med påsken 2011 har 

skolan ordnat ett löplopp som heter Chicken race som ordnas före eleverna får 

påsklov. Det är ett påskjippo där eleverna kan klä ut sig och där eleverna värmer upp 

med påskkycklingen och sen springer en sträcka på 1-3 kilometer. Gripsholmsskolan 

ville att eleverna skulle få en hälsosam start på påsklovet. 
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 ”Chicken Race har vi haft sedan 2011. Vi startade det efter att vi haft 

 äggpickning 2009-2011 som en påsktradition som inte ansågs så bra längre då 

 två ägg per elev ägg kastades och användes i massor enbart till en tävling. 

 Chicken Race går runt Hjorthagen och man springer i gula kläder eller utklädd 

 till något påskigt. Man dricker gul påsksaft i mål och har uppvärmning ihop 

 med påskkyckling. Vi ville ha en hälsosam kickstart på påsklovet kan man väl 

 säga, det var väl syftet eftersom vi är en hälsoinriktad skola.” (R5) 

 

Ett annat löplopp som skolan deltar i är skoljoggen. Enligt skoljoggens hemsida 

(2017) är loppet Sveriges största skolevenemang där elever, personal och föräldrar 

deltar. Skoljoggen står för planerandet och genomförandet står alla skolor som deltar 

springer loppet på samma dag, vilket betyder att loppet ordnas vid Gripsholmsskolan. 

Målet är att aktivera och förena alla skolelever att springa och vara fysiskt aktiva. De 

som deltar i loppet kan välja att gå eller springa. Hur långt man springer är upp till 

skolan själv och pengarna som samlas in i samband med loppet går till SOS-barnbyar. 

SOS-barnbyar jobbar för barns rättigheter. De jobbar med att stärka familjer så att de 

kan hålla ihop och ger barn som separerats från sin familj en trygg uppväxt. (SOS-

barnbyar, 2017.) 

 

 ”Skoljoggen är Sveriges största skolevenemang. En halv miljon elever från 

 hela Sverige springer detta samma dag och samlar in springslantar till SOS-

 Barnbyar med olika tema varje år. Har funnits i 27 år och alla skolor 

 arrangerar själva, springer så långt man vill och anmäler detta till skoljoggen” 

          (R5) 

 

6.2.10 Motionsevenemang som organisationer och föreningar ordnar 
 

Gripsholmsskolan har en längre tid deltagit i Stockholm Mini Maraton men eftersom 

det jippot passat så dåligt in i skolans schema valde skolan våren 2017 att vara med i 

Tough Viking kids istället trots att Mini maraton har varit omtyckt av eleverna. De 

elever som är intresserade får delta i dessa evenemang. Enligt Mini Maratons hemsida 

(2017) är det ungdomar mellan 5 och 17 år som deltar och sträckan de springer är allt 

från 1080 meter till 4000 meter.  Tough viking är det största, första och mest 

utmanande hinderbaneloppet i Norden. Hindren är konstruerade i samarbete med 
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Svenska elitförbandet Kustjägarna. Man kan springa loppet ensam eller i lag. Från att 

ha varit ett lopp för vuxna har nu också Tough Viking kids lanserats. (Tough Viking, 

2017.) Skolan har samarbetat med ett lokalt företag för att få avgiften och tröjor 

sponsorerade.  

 

 ”Så såg jag att det var ett lokalt företag som var huvudsponsor och det är ju 

 våra skolföräldrar så då pratade jag med dom och dom bara ja men vi kan väl 

 fixa något tillsammans så då ska dom alltså betala allting nu då och göra tröjor 

 och allting så där och det är en hinderbana liksom och det är ju alla dom här 

 grundformerna plus att det skall vara lite kul och lite pirrigt.” (R5) 

 

Eftersom skolan har tyngdpunktsområdet finländska influenser har man valt att också 

delta i det finlandssvenska arrangemanget Stafettkarnevalen. I stafettkarnevalen deltar 

skolor mot varandra i stafetter (Stafettkarnevalen, 2017). Eleverna påbörjar sina 

förberedelser efter julen och det är alltid årskurs 5 som deltar. Träningarna hålls på 

skoltid men också på fritiden. Alla femte klassister som vill får delta och det är 

ungefär 40-42 elever som åker till Stafettkarnevalen från Gripsholmskolan. Jag tror 

att orsaken till att eleverna åker utan sina föräldrar är att det kan ses som en träning i 

att åka på resa utan sina föräldrar och träna på att övervinna sina rädslor och träna på 

att vara självständig. Dessutom är det bra att eleverna kommer i kontakt med Finland 

och den finlandssvenska kulturen på annat håll än enbart i skolan.  

 

 ”Förberedelserna påbörjas redan på hösten. Eleverna börjar sina förberedelser 

 efter julen. Kickoff-tillfälle där man får massor av information och ser på 

 gamla videoklipp. Träningar hålls för det mesta under skoltid, men även på 

 fritiden. Alla får delta i karnevalen, alla deltar i tävlingarna. Vi brukar åka 

 med 40-42 elever. Övernattningen i Finland sker på  hotell. Detta blir med 

 andra ord en speciell upplevelse för eleverna, två nätter på färja och en natt på 

 hotell. Inga föräldrar åker med utan enbart skolans personal.”                                                                                                     

          (R2) 

6.2.11 Heartware 
 

Heartware är en plan som skall stöda och utveckla elevernas mentala hälsa. Heartware 

hjälper eleverna förstå vilket potential de har och ta vara på och träna upp den 
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(Gripsholmsskolan, 2016). I Bilaga 2 finns beskrivet vad man inom Heartware tar 

fasta på i olika årskurser. Clumska är även mentor för tyngdpunktsområdet 

Heartware. Gripsholmsskolan har en egen läroplan i Heartware. I de yngre åldrarna, 

årskurs F-2 handlar heartware om till exempel att lära sig av varandra, att definiera 

vad man är bra på, att prata om mod och rädsla, samarbete, att tåla och bearbeta 

motgångar med mera. I årskurserna 3-6 övar eleverna till exempel på att arbeta 

målmedvetet, att hålla orken uppe, att utvärdera sig själv, att utforma egna 

målformuleringar gällande Heartware i skolan. I årskurs sju, åtta och nio övar 

eleverna på att ha en bra inställning och attityd och att vara uthållig och tåla 

motgångar. Tankesättet för Heartware är att allt är möjligt om man själv vill, vågar 

och är beredd att jobba hårt för det. Att tro, ta ansvar, möta motstånd och utmana sig 

själv. (Gripsholmsskolan, 2016.) Heartware timmarna plockas in i undervisningen när 

de anses behövas och på vilken lektion som helst. De egenskaper som Heartware tar 

upp är känna sig själv, självförtroende, självuppskattning, känslor och 

känsloreglering. Enligt en respondent (R1) verkar eleverna på skolan ha en sund 

inställning till livet och en stabil grund att bygga vidare på. Enligt en annan 

respondent (R1) har Heartware antagligen påverkat eleverna eftersom de verkar vara 

stabila med en sund tro på sig själva. Vidare tror jag att man är stolta över planen och 

lärarna tycker om att undervisa Heartwareplanens budskap. 

 

 ”Nä men att övervinna rädslor och liksom försöka bli en större människa. Bli 

 det bästa av sitt eget jag. Att liksom lära känna sig själv och vara snäll mot sig 

 själv och kunna liksom berömma sig själv när det går bra och vara nöjd men 

 ändå liksom vilja vidare och nyfiken och trivas med det man tycker är kul och 

 brinna för saker liksom… och sen orka… att även fast det är jobbigt 

 ibland… ett steg i taget liksom så kommer man ändå framåt och inte ge upp .” 

          (R5) 
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7 LÄRARNAS UPPLEVELSER AV HÄLSOPROFILEN 
	
	
Alla respondenter är övertygade om att hälsoprofilen för med sig många goda effekter 

för eleverna och påverkar skolan positivt. Det finns brister och saker att förbättra men 

det positiva överväger absolut det negativa. Respondenterna vill med tiden utveckla 

hälsoprofilen ännu mera och är övertygade om att hälsoprofilen skall finnas kvar. 

Egentligen skulle man kunna ha mera inslag av hälsa i skolvardagen. Rubrikerna och 

ämnena som diskuteras i kapitlet utgår från respondenternas svar. 

 

7.1 Goda effekter av hälsoprofilen 

Eftersom skolan grundades först 2009 har det tagit en stund att utarbeta skolans 

koncept för hälsoprofilen, men i dagsläget fungerar hälsoprofilen väldigt bra, enligt 

respondenterna. Eftersom grundaren, rektorn och lärarna hade möjlighet att forma 

skolan till det de själva ville valde de att satsa på elevernas hälsa ur social, fysisk och 

psykisk synvinkel. En respondent (R1) nämner att de får vara stolta över hälsoprofilen 

och arbetet som de lagt ner kring den. 

 

	 ”Ja den är ju väldigt bra och fungerar väldigt bra. Den kommer att finnas kvar 

 och förhoppningsvis utvecklas ytterligare.”     (R1) 

 

 ”Jag tycker vi är på rätt spår och jag är jättestolt över det här och jag tror vi 

 ska fortsätta som vi gör faktiskt.”      (R5) 

 

Två respondenter har märkt att hälsoprofilen gett eleverna en inblick i sund och 

hälsosam levnadsstil. Eleverna på skolan ser ut att må bra. De ser ut att vara 

hälsosamma, friska och stabila. Respondenterna tycker att eleverna blivit påverkade 

av hälsoprofilen eftersom de vet att en del av ett hälsosamt liv är att äta näringsrik 

kost och vara fysiskt aktiv. Eleverna har enligt en respondent ganska bra inblick i vad 

som är sunt och osunt. Eftersom jag jobbat på skolan kan jag hålla med om att 

eleverna har en inblick i sunt och osunt liv. Men jag tror också att en aspekt till det 

här kan vara att eleverna på skolan överlag har väldigt välutbildade föräldrar och ofta 

brukar utbildning och förståelse för hälsa hänga ihop. Att eleverna inte är så 



	49	

överviktiga skiljer sig från många andra skolor eftersom det snarare är så att fetman 

ökar överlag bland barn och ungdomar. 

	

 ”Vi har ju inga… i stort sätt inga överviktiga barn på vår skola, väldigt friska 

 barn, robusta barn så jag har nog bara gott att säga om vår hälsoprofil. ”  

           (R1) 

 

 ”Nå för det första tänker jag att bara genom att vi uppmärksammar att den här 

 skolan  satsar väldigt mycket på hälsoprofilen där det då ingår sunda 

 levnadsvanor och hur man… att man äter bra mat och att man rör på sig och så 

 där så tycker jag att eleverna blir lite påverkade faktiskt och de har väldigt  bra 

 insyn i vad som är sunt och osunt”                              (R3) 

 

 
Nu som då kommer skolinspektionen på besök i skolor runt om i Sverige. 

Skolinspektionens uppgift är att granska den svenska skolan för att skolorna skall veta 

vad de kan förbättra. Enligt skolinspektionens hemsida (2017) granskar de landets alla 

skolor, förskolor (motsvarigheten till Finlands barnträdgård), vuxenutbildning, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Målet för skolinspektionens 

verksamhet är en god utbildning i en trygg miljö. I Sverige har man också 

riksomfattande så kallade nationella prov. Enligt skolverket (2018) är de nationella 

proven ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en 

elevs kunskaper. I grundskolan utförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. En av 

respondenterna nämnde att Gripsholmskolans elever presterar goda resultat och det 

här tror respondenten att kan bero på hälsoprofilen och specifikt den ökade fysiska 

aktiviteten på skolan. 

 

 

 ”En tabell för hur bra  eleverna uppfyller målen i läroplanen och när jag tittar 

 på betyg och sådant som ges och nationella provresultat så vi har ju 100 

 procent måluppfyllelse i stort sett för alla årskurser för alla elever, att man 

 presterar väldigt väl och jag tror att den här rörelseprofilen stöder resultaten.” 

          (R1) 
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En lärare som undervisar i klass upplever att den dagen som eleverna inte har idrott så 

är eleverna mera rastlösa och behöver få utlopp för sin energi. Respondenten menar 

att han märkt att de dagar som eleverna haft idrott så orkar eleverna koncentrera sig 

mycket bättre. Vidare utvecklas en god fysisk hälsa som stöder barns 

inlärningsförmåga, uthållighet, koncentration och uppmärksamhetsförmåga 

(Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). Eftersom Gripsholmsskolan har mycket idrott 

på schemat är ju allt det här som nämnts ovan väldigt bra argument för att skolvärlden 

behöver mera fysisk aktivitet. Eleverna blir lugnare, kan koncentrera sig bättre, blir 

uthålliga, uppmärksamma och lär sig bättre. Även i klass borde lärare komma ihåg att 

ha pausgymnastik. 

 ”Vad jag nu märker mycket av som klasslärare så är ju att… om vi säger att 

 barnen har idrott 4 dagar i veckan av 5 så den här ena dagen när de inte har 

 idrott så tycker jag att de är faktiskt lite mera rastlösa på något vis och 

 kanske lite mera energiska på något vis… så jag märker tydligt på lektionerna 

 att det blir annorlunda om de har fått ha sin fysiska aktivitet… de är bättre på 

 att koncentrera sig.                          (R3) 

 

Fysisk aktivitet har många goda effekter som nämndes ovan men en av den viktigaste 

effekten är väl ändå att den påverkar positivt på det sociala klimatet. Vidare tror en 

respondent att Trivsam skola-programmet påverkat det sociala klimatet på skolan 

positivt. I Trivsam skola-programmet ingår olika övningar som förebygger mobbning 

som tillexempel att se på olika filmer och i klassen diskutera om olika teman som 

berör mobbning. Respondenten strävar efter att själv föregå med gott exempel 

angående att behandla människor med respekt och värdighet. Läraren upplever att det 

speglar av sig på eleverna och påverkar dem. 

 

 ”Aktiverar klasserna genom att man kollar på olika filmer och att man håller 

 diskussioner i klasser och det känns som att jag själv försöker föregå som ett 

 gott exempel när det gäller att möta eleven med respekt och värdighet och jag 

 tycker att det här smittar av sig på eleverna.”    (R3) 
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Det är lång kö till skolan. Föräldrarna är väldigt stöttande när det gäller hälsoprofilen. 

De inser fördelarna av mycket fysisk aktivitet. Det verkar som att skolan varit bra på 

att förmedla vilka riktlinjer de har. Detta menar en respondent att syns i hur många 

föräldrar som vill delta frivilligt i äventyrsdagarna. De föräldrar som vill får delta i 

äventyrsdagarna eftersom det behövs vuxna som hjälper till och paddlar med 

eleverna. 

 

 ”Vi har ju kö alltid bland föräldrarna som vill vara med. Speciellt om det skall 

 paddlas kanot och så här. Att vi har en vuxen i varje kanot så har vi ju 

 föräldrar som anmäler sig för att få vara med.”   

           (R1) 

 

 ”Jag tror föräldrarna är väldigt nöjda med att vi har så här mycket idrott. Jag 

 har aldrig hör något annat att de skulle få röra sig för mycket… Och sen har 

 vi ju sådana föräldrar här också… mycket medvetna med god utbildning 

 som vet att det är bra (fysisk aktivitet).”     

          (R5) 

 

 ”Nå det är väl nog det här sättet som vi jobbar på… egentligen är det väl 

 besked på att vi gör någonting som är bra och som gagnar barnen. Vi 

 förmedlar skolans riktlinjer”        

          (R2) 

 

Det finns många goda effekter med äventyrsdagarna (expeditionerna). Enligt 

respondent (R5) händer det något med eleverna när de kommer ut i naturen. I 

jämförelse med att röra sig i stadsmiljö och att röra sig i naturen sänker naturvistelsen 

blodtrycket och pulsen. Det parasympatiska nervsystemet blir mer aktivt när man rör 

sig i naturen. Parasympatiska nervsystemets aktivitet blir högre när människan känner 

sig avslappnad och släpper stressen. Därför minskar även vistelsen i naturen 

stressnivån (Park, Tsunetsugu, Kasetani, Kagawa, Miyazaki, 2010; Zetterberg, 2017). 

Eleverna har enligt respondent (R1) överlag varit glada och positiva under 

äventyrsdagarna. Enligt respondent (R2) verkar det som att eleverna tycker att 

äventyrsdagarna är en av skolårets höjdpunkter. Vidare menar Zettersten (2017) att 

hjärnan i naturen stimuleras av ljud, ljus, former och färger av tillexempel fåglarnas 
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sång, vindens sus, sol och färgupplevelser av blommor och insekter. I naturen kan 

man både slappna av och återhämta sig men också höja pulsen och få adrenalin 

(Folkhälsan, 2017).  

 

En respondent upplever att fast eleverna varit trötta under äventyrsdagarna så har de 

ändå varit glada. Eleverna kan enligt en respondent pratat om äventyrsdagarna flera 

veckor efteråt. Äventyrsdagarna är socialt viktiga eftersom eleverna och också lärarna 

visar nya sidor när de kommer ut i naturen. Utanför skolmiljön är både lärare och 

elever mera avslappnade. En orsak till detta är den psykologiska distansen till krav 

och vardagsrutiner, som gör oss avkopplade och glömmer stressen, oberoende kön, 

ålder, social och ekonomisk position i samhället. Flera studier visar att blodtrycket 

ökar i vistelse i stadsmiljö och sjunker i naturmiljö. (Zettersten, 2017.) En respondent 

tycker att både lärare och elever kommer varandra närmare under de här dagarna. Det 

är sällan lärarna hör att eleverna klagar. När jag jobbade på skolan var just det här 

något som jag lade märke till och blev imponerad över. Att eleverna är vana med 

långa vandringar och utmanande friluftsaktiviteter från årskurs ett är en orsak till detta 

men även kan jag tänka mig att Heartware-övningarna påverkat. Eleverna är på gott 

humör, har oftast med rätt utrustning och motiverade för uppgifterna. 

 

 ”Det är som jag säger… när man kommer ut i naturen så händer någonting, det 

 är inte  samma sak som när man är inne i en hall, i en hall kan det hända mera 

 konflikter och  så där, utomhus är det mycket mera avslappnat och  glatt 

 liksom tycker jag.”         (R5) 

 

 ”Den där glädjen som man ser och eleverna diskuterar sen följande veckor hur 

 det har  varit (på äventyrsdagarna), det är ju häftigt. ”   (R2) 

 

 ”Ja, och sen kommer vi in på det här att efter expeditionerna… ja jag kan 

 börja med att säga att expeditionerna är socialt sätt väldigt viktiga eftersom 

 eleverna får ju en chans att umgås med varandra på ett lite annat sätt, det är 

 utanför skolmiljön och de är väldigt avslappnade och jag tror att eleverna 

 kommer varandra lite närmare dom här dagarna. Jag tycker också att 

 kontakten mellan vuxen och barn så brukar stärkas vid de här tillfällena.”  

          (R3) 
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En respondent tror att hälsoprofilen har gjort att eleverna har blivit psykiskt starkare. 

Respondenten använder resan till Kebnekaise som exempel. Under resans gång 

utvecklades eleverna och kunde vända motgångar till medgångar. 

 

 ”Vi hade ju våra nior tillexempel och vi hade ju vår första  slutexpedition upp 

 till Kebnekaise och det var ju en jätte stor upplevelse speciellt eftersom vi 

 hade ju extremt dåliga förhållanden och vi kunde ju inte bestiga toppen på 

 grund av väderstormarna där och det var ju det som var också en häftig grej 

 för dom, de utvecklades under den här veckan från det att första kvällen… det 

 var gråt och det var kallt i tälten och  det var det ena och det andra tills sista 

 dagen då ingenting var problematiskt längre… de hade släppt det här 

 som idag kan vara så stora problem fast det egentligen är små problem.”  

          (R2) 

 

De goda effekterna eleverna får av hälsoprofilen är att de får god insikt i vad som är 

sunt och osunt, psykiskt stabila, goda studieresultat, bättre koncentration och positiv 

inverkan på det sociala klimatet i klassen. Äventyrsdagarna anses inverka positivt på 

det sociala klimatet. Eleverna blir också psykiskt starkare av äventyrsdagarna, 

tillexempel för att de lär sig att hantera med- och motgångar. Föräldrarna har valt att 

deras barn skall gå på Gripsholmssskolan och därför är de redan från början positivt 

inställda till skolans verksamhet och hälsoprofilen. 

 

7.2 Negativa effekter av hälsoprofilen 

	
En lärare anser att eleverna till och med blivit lite bortskämda av den välgjorda maten. 

Jag tycker att det ändå inte är fråga om några ohälsosamma vanor och därför är det 

här ändå inte är så allvarligt. Skolan har två egna kockar som lagar maten och maten 

är väl tillgjord. På skolan finns en matgrupp bestående av skolans elever i olika åldrar 

som har möjlighet att tycka till om maten och utveckla den. Eleverna har dessutom en 

egen rätt varje månad som de har fått rösta fram. Respondenten upplever att eleverna 

är kräsna när det gäller maten, men och andra sidan vet hen inte om det är skolans fel. 

Men standarden på skolmaten är hög. 
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 ”Nå tillexempel det här med att vi satsar ju på att ha väldigt bra mat på skolan, 

 vi har  två egna kockar och jag tycker maten är väldigt välgjord och väldigt 

 god. Eleverna själva får ju vara med och tycka till i matrådet och de får till 

 och med en egen rätt varje månad som de har röstat fram men för vissa 

 så… jag upplever att vissa elever kan vara väldigt kräsna och kanske i 

 mina ögon ändå lite bortskämda. Men det är kanske inte skolans fel men vi 

 har så pass hög standard på maten så jag tycker att vissa elever har blivit  lite 

 bortskämda.”                                                                                    (R3) 

	
	
Tre respondenter nämner att det finns elever som inte tycker att pulsträningen har 

någon positiv inverkan och istället känns som ett stressmoment och att de är mindre 

koncentrerade efter pulsen. Respondenterna tror att det beror på just den ålder som 

eleverna är i. Det förekommer många bortförklaringar varför man inte kan vara med 

på pulsträningen. Lärarna på skolan kommer fortsätta med pulsträningen även fast 

eleverna klagar eftersom lärarna vet att eleverna har nytta av pulsträningen. Som 

förslag för hur pulsträningen skulle kunna bli mer inspirerande föreslår en respondent 

att skolan kunde bjuda in personer som inte jobbar på skolan, gärna någon lite 

halvkänd person. En annan respondent föreslår att skolan måste använda pulsbanden 

och polar go fit som skolan har tillgång till. Då får eleverna följa med sin puls och 

motiveras av den. 

 

 ”Jag tror att det är… ungdomarna är väl lite si som så, men det är en sådan 

 ålder också… men vi måste nog försöka stå emot där och fortsätta ändå och 

 vara lite envisa men vi måste nog också spetsa till det med de där 

 pulsklockorna så det blir lite roligare och så att man ser vad man håller på 

 med.”          (R5) 

 

 ”Bjuda in någon lite halvkänd för att få upp motivationen för pulsträningen.”    

          (R1) 

 

 ”Dom är trötta, de är sega i den där åldern… inte alla men en del. Man kan 

 inte vara skadad sju gånger av tio liksom.”     (R5) 
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	 ”Nå att det känns jobbigt och att det tar bort fokus från skolan och att det är 

 problem med att duscha och att man inte orkar koncentrera sig efter pulsen” 

          (R2) 

 

7.3 Utmaningar med hälsoprofilen 

Två respondenter nämner att det enda som varit utmanande var utrymmena i början. I 

början hade inte skolan någon gymnastiksal. Man kan alltså säga att eleverna på 

skolan redan från början blev vana med utomhusvistelse, vilket är bra eftersom skolan 

anser att det är viktigt med utomhuspedagogik. De två första vintrarna var det mycket 

snö och då skidade barnen mycket.  

 

 ”Ja det ända som var en utmaning var att vi inte hade någon lokal. Det var lite 

 torftigt ibland kändes det som.  Men som tur var så hade vi snö från December 

 till Mars båda dom två första åren och det var så otroligt bra, då kunde man 

 åka skidor hur mycket som helst.”      (R5) 

 

Trots att äventyrsdagarna ger mycket så tar de också mycket energi. För den personal 

som är med på äventyrsdagarna och som är med många dagar efter varandra är det 

svåraste att återhämta sig till nästa dag. En respondent har varit med om att elever 

varit utmanande under äventyrsdagarna. Att ansvara för eleverna och också ansvara 

för elever med specialbehov hör till lärarnas och stödpersonernas uppgifter. En 

utmaning har också varit om gruppen splittrats och läraren har varit osäker på var de 

som är längre fram är. 

	

 ”Jag har varit med om någon expedition där vi haft en elev i min klass som är 

 en sådan elev som behöver mycket extra hjälp och stöd, stödpersonen i min 

 klass var inte med den här dagen och både jag och en ledare för expeditionen 

 helt enkelt fick jobba stenhårt med den här eleven och det var ganska allvarligt 

 läge då han slog och sparkade och liksom skrek och grät… så där fick vi 

 faktiskt en riktig utmaning en sommar kommer jag ihåg.”   (R3) 

 

 ”Nå just det där att det har blivit spridning på eleverna… om man inte är 

 hundra procent säker på att var de som är längre fram är.”   (R4) 
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För det mesta har äventyrsdagarna varit välorganiserade och utförandet av dagarna 

har därför lyckats bra. Organiseringen fungerar vilket betyder att eleverna får mat och 

vätska när de behöver för att klara av dagarna. Under åren har skolan dragit den 

slutsatsen att det är viktigast att man har tillräckligt många vuxna till förfogande. Det 

som har varit mest utmanande menar en respondent varit att de första åren få allt att 

fungera.  Det tog en stund innan skolan insåg att de måste ha skilda personer som går 

med barnen och skilda personer som kör ut maten. Men när personalen på skolan fick 

rutin på det hela började det fungera väldigt bra. Helhetstänket på skolan är att det 

inte finns problem som inte går att lösa. 

 

 ”Jag skulle säga att i början det som strulade till sig mest var det här med 

 maten som skulle köras ut och vem skulle sköra och vart skulle det köras och 

 vem skulle servera och… där var det lite irritation och strul dom första åren 

 innan vi kom på att vi måste ha en helt annan person än dom som vandrar den 

 dagen som ska vara med och köra den där maten från skolan dit och servera 

 när lärarna och eleverna och personalen kommer hungriga fram… så det har vi 

 fått rutin på men det var den största utmaningen.”    (R1) 

 

 ”Mycket det där att man finns där och det är lite vårt tankesätt på skolan att 

 det finns inga problem som man inte kan lösa. Det gäller bara att hitta de här 

 lösningarna.”                                                                                  (R2) 

 

7.4 Utvecklingsförslag till hälsoprofilen 

En respondent anser att skolan är dålig på att förmedla hälsoprofilens riktlinjer till 

personalen. Det här vill respondenten jobba med och förbättra och hen kommer börja 

med att bearbeta Heartwareplanen och skolans tyngdpunktsområden. En stor del av 

det här är också att det enbart är några lärare som är huvudansvariga för hälsoprofilen. 

Det betyder att för att kunna genomföra hälsoprofilen helt praktiskt så behövs tydliga 

riktlinjer så att inte hälsoprofilen glöms bort i och med att skolan också måste följa 

grundskolans läroplan. Viktigt vore att poängtera att lärarna skall föregå med gott 

exempel och leva som de lär. 
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 ”Det är vi faktiskt ganska dåliga på (att förmedla riktlinjerna till personalen). 

 Det ska vi faktiskt jobba med på måndag. Vi ska sätta oss och revidera i 

 Heartwareplanen. Och överlag de här tyngdpunktsområdena som vi jobbar 

 med.”                                                                                                       (R5) 

 

Förslagsvis kunde ansvaret för äventyrsdagarna fördelas på flera personer. Enligt 

respondenten är det två personer som brukar ha huvudansvaret för expeditionerna 

vilket är tungt för dem och om någon av de två blir sjuka är det ett väldigt ohållbart 

system i längden. 

 

 ”Jag skulle se till att ansvaret skulle fördelas på lite flera lärare så att inte två 

 lärare måste ha ansvaret för alla expeditioner. Det är så skört system om 

 någon blir sjuk plus att det blir så tungt för dem. De kan ju det bäst men det är 

 ingen annan som lär sig det om inte de ger över ansvar. Det kan ju inte hålla i 

 längden…”         (R4) 
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8 DISKUSSION 
	
	
Syftet med den här forskningen är att kartlägga Gripsholmsskolans hälsoprofil och 

vad som ingår i den. Den här undersökningen kan bidra till nya tankesätt kring 

utvecklingen till en mer hälsofrämjande skola. Att beskriva Gripsholmsskolans 

modell har hela tiden varit prioritet nummer ett. Därför presenteras en mångsidig bild 

av hälsoprofilen och därför beskrivs också i resultaten hälsoprofilens uppkomst och 

utveckling och även de upplevelser som respondenterna delat med sig av som berör 

hälsoprofilen. 

 

Det krävs tankeverksamhet och samarbete för att ett nytt projekt skall etableras och 

tas emot av omgivningen på ett positivt sätt. Bilden man får av Gripsholmsskolan 

utgående från respondenternas svar är att deras hälsoprofil fungerar mycket väl och 

också fått uppskattning från flera håll. Därför diskuteras först utgående från resultaten 

i undersökningen vad som påverkar att ett nytt projekt i skolan skall lyckas och sedan 

presenteras tankar om vilka effekter hälsoprofilen har. 

 

8.1 Etablering av projekt som stöder fysisk aktivitet i skolan 

 
För att skapa en skola som satsar på hälsan krävs samarbete mellan många olika 

instanser.  Det handlar om att skapa en kultur där hälsa och den fysiska aktiviteten 

anses vara viktiga. Enligt Metzler (2013) är det viktigt att skolan får med 

vårdnadshavarna och andra familjemedlemmar som stöder en hälsosam livsstil 

eftersom det är där hemma som eleverna lär sig värderingar, kunskaper och vad de har 

för inställning till olika saker. Hur fysiskt aktiva föräldrarna är har ett samband med 

hur fysiskt aktiva barnen är (Hinkley, mfl., 2008). Det finns inte tillräckligt med 

forskningar kring vilka metoder skolan skall använda för att få med föräldrarna i att 

fostra barn till en fysiskt aktiv livsstil (Brustad, 2010). I USA har man skapat en 

arbetsgrupp för välmående och hälsa där enbart föräldrar är med i (Alliance for 

Healthier Generation, 2015). 

 

Skolans samarbete med hemmen är viktigt. Det gäller att få aktiverat föräldrarna så att 

även de stöder den fysiska aktiviteten, speciellt i småbarnsålder. (Jaakkola, m.fl., 
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2013.) Gripsholmsskolan har lyckats med att få stöd från föräldrarna, vilket kan ses 

som en bidragande orsak till framgången. Ett sätt som Gripsholmsskolan gör 

föräldrarna delaktiga är att de bjuder in dem till äventyrsdagarna. Äventyrsdagarna 

startar redan årskurs ett och upprepas kontinuerligt två gånger i året tills 

slutexpeditionen till Kebnekaise. Det betyder att föräldrarna blir en naturlig del av 

expeditionerna redan från nybörjarklasserna. Föräldrarna är med och hjälper sina egna 

barn men också alla andra barn som deltar. Speciellt mycket hjälp behövs när 

eleverna paddlar eftersom en vuxen och en elev sitter i samma kanot. Listan över 

frivilliga vuxna brukar vara lång vilket tyder på att det är många föräldrar som också 

ser fördelarna med äventyrsdagarna. Samtidigt är det ju en bra möjlighet för dem att 

se hur deras barn fungerar i grupp och utanför hemmet. Föräldrarna har själva valt att 

barnen skall gå på Gripsholmsskolan och en orsak till att det är många som väljer att 

lägga sitt barn i skolan kan vara hälsoprofilen. Då är föräldrarna redan från början 

stöttande och uppmuntrar hälsoprofilen.  

 

Det är svårt att ha föräldrar som inte stöttar när man har engagerade lärare som satsar 

på hälsan ur ett mångsidigt perspektiv. De som bestämmer hur verksamhetskulturen 

ska se ut är lärare, elever och övrig skolpersonal. Rektorn har en viktig roll eftersom 

det är hens ledaregenskaper som speglar av sig på skolans verksamhet och hur 

resurserna fördelas. (Jaakkola, m.fl., 2013.)  

Vidare kan det dessutom vara så att föräldrarna känner och har känt sig delaktiga i 

utvecklingen av hälsoprofilen och deras åsikter har också varit viktiga för skolan. I 

och med att skolan nyligen startat upp kan det ha funnits ett naturligt samarbete 

mellan skolan och hemmet, i alla fall de första åren för att få allt att fungera. 

Som sagt krävs samarbete för att få projekt att lyckas. I resultaten framkom att 

Gripsholmsskolan under skolans utvecklingsprocess kommit fram till att samarbetet 

inom personalen är viktigt. Lyckat samarbete förutsätter att personalen är positivt 

inställda till projektet. Vidare har Gripsholmsskolan också insett att samarbete med 

andra föreningar och aktörer är viktigt. Exempel på detta är att en respondent nämnde 

att de skulle samarbeta med någon känd idrottare för att lyfta intresset för 

pulsträningen. I och med flera mentorer på skolan har skolan flera aktörer de 

samarbetar med. Även under expeditionerna samarbetar Gripsholmsskolan 

tillexempel med vildmarksguider vid Kebnekaise och personer som vet hur man 
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bergsklättrar när eleverna ska klättra Via Ferrata under Expeditionerna. 

Att ta elevernas åsikter och tankar i beaktande ökar elevernas samhörighet och deras 

sociala förmåga tränas. Det är viktigt att lyssna på eleverna för att lära sig nytt om den 

idrottsliga ungdomskulturen. (Jaakkola, m.fl., 2013.) Att Gripsholmskolan lyssnat på 

sina elever kan också vara en orsak till framgången. I resultaten framkom att eleverna 

fått komma med feedback tillexempel efter slutexpeditionen. Men däremot framkom 

det i resultaten också att eleverna inte är så delaktiga i planeringen före 

expeditionerna. Skulle eleverna vara mera delaktiga i planeringen skulle eleverna dels 

komma närmare varandra och dels skulle lärarna få mindre arbete. Enligt resultaten i 

undersökningen anses det inte heller vara hållbart i längden att endast två lärare håller 

i trådarna för äventyrsdagarna eftersom det finns risker att det inte fungerar på sikt. 

Alla skolor har för- och nackdelar. En nackdel som nämndes om Gripsholmsskolan är 

att personalen får dåliga riktlinjer angående hälsoprofilen. För att Gripsholmsskolan 

skall utvecklas är det här något som skolan bör ta fasta på. Tydligare riktlinjer till 

personalen om tillexempel allt som ingår i hälsoprofilen, hur personalen kan föregå 

med gott exempel och förklaringar om vad olika projekt innebär och innehåller. Dessa 

riktlinjer kunde finnas samlade i en handbok. Att de lärare som är ansvariga för 

äventyrsdagarna också lär upp andra så att flera kan systemet anses vara viktigt 

eftersom det är ett skört system om det är beroende av två personer. 

 

Sammanfattat kan man utgående från respondenternas svar tänka att 

Gripsholmsskolans projekt lyckats eftersom de inte är rädda för att misslyckas och lär 

sig av sina misstag. Projekt i sig själv är en process som måste växa fram. Skolan har 

också förstått betydelsen av att ibland stanna upp och utvärdera verksamheten och 

fundera över vad man håller på med och varför man bedriver den verksamhet man 

gör. Det finns inga problem som inte går att lösa, det gäller bara att hitta lösningarna. 
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8.2 Effekter av hälsoprofilen 

Gripsholmsskolan har insett betydelsen av att satsa på fysisk aktivitet och hälsan och 

det är väldigt få negativa saker respondenterna har att säga om hälsoprofilen. Enligt 

Jaakkola, m.fl. (2013) är skolans verksamhetskultur mångfasetterad och påverkas av 

många saker. Men det underlättar om i alla fall ledaren alltså rektorn förespråkar och 

inser vikten av fysisk aktivitet och hälsa.  

 

I undersökningen framkom att en respondent som jobbade mest i klass faktiskt 

upplevde att eleverna var lugnare de dagar de hade idrott på schemat. Eftersom 

Gripsholmsskolan satsar på mycket idrott på schemat tyckte hen att eleverna var mera 

ofokuserade den dag de inte haft idrott på schemat. Inlärningen ansågs också vara 

bättre eftersom eleverna var mera alerta. Heartware – planen, Trivsam skolan och 

fysisk aktivitet ansågs inverka positivt på det sociala klimatet. 

 

När Finland och Sverige har jämförts i skoltrivsel och skolframgång presterar 

eleverna i Finland bättre i alla teoretiska ämnen än Sverige men upplever i större grad 

skolångest och rädsla. (PISA, 2017.) Enligt respondenterna i den här undersökningen 

anses eleverna på skolan haft nytta av den mentala träningen som Heartwareplanen 

erbjuder. Respondenterna nämner att eleverna tillexempel är stabila och har en inblick 

i vad som är sunt och osunt. Dessa resultat avviker alltså från hur det ser ut i många 

skolor både i Finland och Sverige. Mentala problem har blivit ett allt mer vanligt 

förekommande fenomen bland barn och unga och skoltröttheten märks mer och mer 

redan i yngre åldrar. Forskaren Häggqvist (2000) kunde konstatera att svenska 

skolbarns skolstress ökat. Hon menar att om eleverna upplever att skolan inte 

motsvarar deras förväntningar i kombination med höga krav och stress ökar risken för 

att utveckla ohälsa. 

 

Enligt Lobstein, Baur och Uauy (2004) lider 10 procent av världens ungdomar av 

övervikt som i sin tur kan orsaka andra sjukdomar. Enligt Pesola (2013) ökar bland 

annat risken för fetma bland ungdomar eftersom stillasittandet ökat. I USA är 1 av 3 

barn överviktiga eller lider av fetma (Alliance for a healthier generation, 2017). Ett 

annat resultat som är mycket intressant i den här undersökningen är att en respondent 

nämner att väldigt få elever på skolan är överviktiga. Dessa resultat avviker från hur 
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utvecklingen i samhället ser ut eftersom fetma bland barn och unga ökar. En orsak till 

det här är att skolan satsar på fysisk aktivitet och hälsa. En annan är att eleverna 

överlag har bra familjeförhållanden och välutbildade föräldrar. Men välutbildade 

föräldrar kan också resultera i för höga krav vilket också kan leda till ohälsa så det 

gäller att hitta en balans. 

  

Pulsträningen anses haft en viss negativ effekt på eleverna. Orsakerna till detta är att 

pulsträningen inte anses ha någon effekt och känns jobbig eftersom man är trött 

efteråt och inte orkar fokusera. Även liknande resultat framkom i Enkvists (2017) 

undersökning som gjordes på högstadieelevers upplevelser av pulspass. 

Undersökningen utfördes på en finlandssvensk skola i Österbotten. Eleverna upplevde 

vissa stressmoment i anslutning till pulsträningen. Dessa var att de måste ta med sig 

gymnastikkläder nästan varje dag och blir svettiga. Även i den här undersökningen 

framkom att eleverna är ofokuserade och det kan bli stökigt efter pulspassen. 

 

8.3 Resultatens betydelse och anpassning i Finland 

I Finland är undervisningen uppdelad i hälsokunskap och gymnastik eftersom 

hälsokunskap är ett helt skilt skolämne. (Orre, 2012.) Målet för undervisningen är att 

främja kunskap som stärker elevens hälsa, välbefinnande och trygghet 

(Utbildningsstyrelsen, 2016). År 1994 försvann hälsokunskap som ett eget ämne från 

skolan i Finland. Välmåendet bland ungdomarna försämrades eftersom ungdomarna 

hade stora kunskapsluckor om hälsa och välmående. Efter många diskussioner under 

en lång tidsperiod infördes hälsokunskap som eget ämne igen år 2004. (Orre, 2012.) 

Att man i Finland satsar på hälsokunskap som skilt ämne är positivt. Finland anses 

vara en föregångare när det gäller att inse betydelsen av hälsokunskap som läroämne. 

Men även i Finland kunde hälsokunskapslärarna tänka mer mångsidigt. Tillexempel 

hur hälsan kan tas i beaktan i skolvardagen och andra ämnen.  I Weckströms (2015) 

pro gradu – avhandling utreddes hur hälsokunskapslärare och gymnastiklärare ser på 

integreringen av hälsokunskap i gymnastikundervisningen i högstadiet. Enligt lärarna 

som undervisar i de två ämnena fungerar integreringen som en röd tråd i 

undervisningen. Men även andra ämneslärare borde inse att hälsa går att integrera i 

deras ämnen.  
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För blivande gymnastiklärare och är det intressant att veta hur man kan öka den 

fysiska aktiviteten i grundskolan. Den fysiska fostran börjar redan från förskolan och 

borde vara en naturlig del i vardagen hela grundskolan. Den här avhandlingen 

presenterar en konkret modell hur man kan förverkliga ökad fysisk aktivitet i 

praktiken. Dessutom blir läsaren mera medveten om varför fysisk aktivitet och 

äventyrsdagar är viktiga, vilket kan hjälpa att argumentera för varför den skola man 

jobbar på skall öka den fysiska aktiviteten i vardagen. 

 

Allt färre barn rör på sig den mängd de borde. Tyvärr finns det många i dagens 

samhälle som inte når upp till den rekommenderade mängden daglig fysisk aktivitet 

(Engström, 2004). Avhandlingen kan också inspirera skolor runt om i Finland att inse 

betydelsen av fysisk aktivitet. Pulsträning har i Sverige via USA blivit ett populärt 

projekt som det finns färdiga modeller för skolor i Finland att efterlikna. 

 

Dock måste man komma ihåg att Gripsholmsskolan är en friskola. I Finland finns inte 

friskolor på samma sätt som i Sverige. En friskola har ett mera fritt upplägg än den 

kommunala skolan och därför kanske det inte går att helt och håller kopiera 

Gripsholmsskolans hälsoprofil men man kan plocka metoder och projekt som man 

tycker passar in i skolan man jobbar på. 

 

8.4 Utförande av undersökningen och undersökningens tillförlitlighet 

Under undersökningens gång har upplägget för undersökningen formats vartefter. 

Enligt Kiviniemi (2001) är utvecklingsprocessen en del av de kvalitativa 

forskningarna trots att förändringar i insamlingen av data anses göra undersökningen 

mindre trovärdig. Förändringar i hur forskaren vill framföra saker, vilken 

forskningsmetod som används och syftet för undersökningen kan ändras. Samma 

forskare menar också att under forskningsprocessens gång utvecklas forskarens 

tolkningar och tankar och detta kan synas i forskningen. Det bästa skulle ha varit att 

intervjua respondenterna öga mot öga men eftersom skolan är belägen i Sverige var 

intervju via Skype ändå det vettigaste alternativet. Temaintervju passade bra för 

undersökningens syfte eftersom det var lärarnas beskrivningar och upplevelser av 

hälsoprofilen som var intressanta. 
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En fördel är att jag jobbat på skolan i fråga vilket gör att jag är insatt i ämnet men 

nackdelen med det kan också vara att mina egna erfarenheter i viss mån tar över de 

objektiva tolkningarna. Enligt Tuomi och Sarajärvi (2009) är det viktigt att lyssna på 

respondenternas svar och göra tolkningarna utgående från det. Dessutom kan man 

fundera om respondenterna verkligen vågade kritisera deras egen arbetsplats. 

 

Respondenterna deltog i undersökningen frivilligt och informerades om att de kan 

höra av sig om de funderar på någonting efter undersökningen. I citaten för 

undersökningen förekom det många namn på lärarna som jobbar med hälsoprofilen 

och på skolan. Dessa togs bort och ersattes med andra benämningar. Detta betyder att 

respondenter inte utsattes för skada på grund av undersökningen. Enligt Mäkinen 

(2006) är det viktigt att respondenterna inte blir igenkända i sina uttalanden för att 

skydda deras integritet. I den här undersökningen är det svårt att helt och hållet 

utesluta att respondenterna känns igen eftersom läsaren vet vilken skola 

respondenterna jobbar på. Å andra sidan har respondenterna varit medvetna om detta 

när de valt att delta i undersökningen. 

 

Eliasson (2013) påstår att det många gånger kan löna sig att göra en undersökning 

som kombinerar kvalitativ och kvantitativ metod.  Det här kallas triangulering och 

kan ge en mer fullständig bild än vad bara en metod ger. Ett förslag skulle vara att 

använda sig av flera datainsamlingsmetoder och att förklara en sak som hör till 

hälsoprofilen riktigt grundligt, tillexempel äventyrsdagarna. Som forskare är det också 

lättare att fokusera ett specifikt område än att ämnet blir för brett. Men fortfarande var 

syftet för den här undersökningen att få en överblick över hälsoprofilen och därför 

kan bara vissa saker som framkom i undersökningen behandlas grundligt. 
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Resultaten visar att föräldrarna till barnen på skolan varit mycket engagerade i 

Gripsholmsskolans och hälsoprofilens utvecklingsprocess. Därför kan föräldrarna 

säkert ha många värdefulla åsikter om hälsoprofilen som de antagligen gärna skulle 

dela med sig av. Att reflektera över resultaten i undersökningen är viktigt. Med facit i 

hand kan det hända att föräldrarnas åsikter skulle varit intressant att undersöka 

närmare. Det verkar som att föräldrarna är exceptionellt stöttande till skolans 

verksamhet. I den här underökningen valdes ändå att fokusera på lärarnas tankar 

eftersom de är mest insatta i ämnet och kan beskriva hälsoprofilen bäst. 

 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att göra samma forskning vid ett senare tillfälle, tillexempel om 10 

år. Det intressanta skulle vara att se om lärarnas upplevelser om hälsoprofilen skulle 

avvika och om nya projekt och metoder införts på skolan. Dessutom skulle det vara 

intressant att ta reda på vilka projekt och övningar som finns kvar om cirka 10 år.  Att 

intervjua eller skicka ut en enkät åt en större del av personalen skulle också vara 

intressant. Med detta menar jag att tillexempel kökspersonal, lärare, stödpersoner, 

vaktmästare skulle delta i undersökningen för att få en förståelse för hur hela skolan 

tänker om hälsoprofilen. 

 
År 2017 har de första eleverna utexaminerats från Gripsholmsskolan. Att fråga dessa 

elever om deras upplevelser av hälsoprofilen skulle vara intressant eftersom de 

antagligen har mycket åsikter då de har varit med under en lång period. De här 

eleverna har dessutom varit med om när hälsoprofilen utvecklats, vilket säkert väckt 

en del tankar om hälsoprofilens utvecklingsprocess och vad de tycker varit bra och 

vad de skulle lämna bort. Elever i olika åldrar som går på skolan vore också kul att 

intervjua om deras upplevelser om hälsoprofilen.  

 

Att undersöka en skola i Finland som också har en ”hälsoprofil”, eller en finsk skola 

som satsar mycket på idrott och hälsa och jämföra den finska och svenska skolan 

sinsemellan skulle säkert vara intressant eftersom det säkerligen skulle finnas 

skillnader. Det är ju logiskt att det finns skillnader eftersom vi följer olika läroplaner 

men säkert finns det flera saker skolorna i Sverige och Finland har gemensamt och det 

finns saker vi skulle kunna lära av varandra.	  
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Bilagor 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bilaga	1	
Intervjumanual 
 
Bakgrund 
 
Ålder: 
Utbildning: 
Tjänst, arbetsuppgifter: 
 
 
1. Berätta om din lärarkarriär. 

- Hur många år har du jobbat som lärare? 
- Hur många år har du jobbat som lärare på Gripsholmsskolan? 

 
2. Hur förhåller du dig till idrott och friluftsliv? 
		 -		Är	du	fysiskt	aktiv	på	fritiden?	Vilka	grenar	utövar	du?	
	 -	Hur	förhåller	du	dig	till	friluftsliv?	
	 -	Vad	utövade	du	för	fysiska	aktiviteter	som	barn?	Som	tonåring?	Hur	
	 förhöll	sig	din	familj	till	idrott?	
	
3. Kan du berätta om gripsholmsskolan? 

- hurudant område? Omgivning? 
- Skolutrymmen? Idrottsutrymmen? 
- Friskola? 
- Resurser? 
- Elevernas bakgrund? 

 
Hälsoprofilen vid Gripsholmsskolan 
 
1. Tänk tillbaks till när skolan startade.  Hur uppstod iden om hälsoprofilen? Hur 
utvecklades iden om en hälsoprofil? 

- vilka personer var med och utformade hälsoprofilen? 
- vem/vad hjälpte er? Mentor? 
- läroplan? Formade ni en egen läroplan för skolan? 
- fanns det utmaningar i början? Vilka? 

 
2. Jag är intresserad av att veta lite om läroplanen ni följer, dels den svenska 
läroplanen men dels också er egen.  

- I vilken utsträckning har friskolan möjlighet att utforma sin egen läroplan?  
- Hur granskas skolan i Sverige? Hur granskas en friskola i Sverige? 
- Vad ser du för skillnad mellan den svenska och finska läroplanen? 
- Fördelar? nackdelar? 



	

 
 
 
          Bilaga 1 
3. Varför har skolan valt just en hälsoprofil?  
 - mål? 
 - argument?  
 - skolans läroplan? 
 - hur förmedlas riktlinjerna till personalen? 
 
4. Nämn vad som ingår i skolans hälsoprofil! 
 - socialt? 
 - fysiskt? 
 - psykiskt? 
 - olika årskurser? 
 
5. Vad är dina upplevelser av hälsoprofilen? 
 - konkreta metoder som exempel? 
 - fördelar? 
 - nackdelar? 
 - betydelse för eleverna? 
 - betydelse för lärarna? Föräldrarna? 
 - effekter? 
 
6. Hur ser du på hälsoprofilen på Gripsholmskolan om 5 år? 
 - kommer något att förändras? 
 - har ni något projekt på gång? 
 
7. Är det något annat du vill tillägga om hälsoprofilen? 
 
 
Ökad fysisk aktivitet vid Gripsholmsskolan 
 
1. Hur har ni gjort för att öka elevernas fysiska aktivitet i skolan?  

-  kan du ge exempel för olika årskurser? 
- hur ofta? 
- givande? 
- utmanande? 
- feedback? Vilken feedback har elever och föräldrar gett? 
- metoder/övningar? Olika årskurser? 
- material? Utrymmen? 

 
 



	

2. Varför vill ni på Gripsholmsskolan öka den fysiska aktiviteten? Varifrån fick ni 
iden om ökad fysisk aktivitet i grundskolan? 
 - mål? 
 - argument? 
 - betydelse för eleverna? 
          Bilaga 1 
 - givande? 
 - utmanande? 
 - mentor? 
 
3. Är det något annat du vill tillägga om den ökade fysiska aktiviteten vid 
Gripsholmsskolan? 
 
 
Äventyrsdagarna vid Gripsholmsskolan 
 
1. Hur har ni utformat era äventyrsdagar?  
 - metoder/övningar? 
 - dagsschema för äventyrsdagarna? Hur framskrider dagen? 
 - hur länge? 
 - hur ofta? Hur många dagar? 
 - utvärdering? 
 - kan du ge exempel för olika årskurser? 
 - material? Redskap? 
 - utrymmen? 
 
2. Varifrån har ni hämtat idén till äventyrsdagarna? 
 
3. Vad är målet med skolans äventyrsdagar? 
 
4. Vad har varit din roll/dina roller under äventyrsdagarna? 
 - ansvarsområde? Före och efter? 
 
5. Hur har du upplevt planerandet av äventyrsdagarna? 
 
6. Hur har du upplevt utförandet av äventyrsdagarna? Hur arbetskrävande är 
äventyrsdagarna? 
 - svårt?  

- Lätt? 
 - givande?  

- Utmanande? 
- Hur hr ni tagit i beaktande säkerheten? 
- varifrån får eleverna utrustning? Skolan/hemmet? 
 



	

7. Hur har samarbetet fungerat under äventyrsdagarna?  
 - internt ex. mellan lärare, med övrig personal, elever emellan? 
 - externt ex. föräldrar, idrottsföreningar och företag? 
  
 
          Bilaga 1 
8. Vad är elevernas roll före och under äventyrsdagarna? 
 - vad planerar eleverna? olika årskurser? 
 - vad deltar eleverna i? Hur stöds/instrueras eleverna? 

 - hur gör ni för att säkerställa att alla elever kan delta på sin egen nivå? 
 
9. Vad är dina elevers inställning till friluftsliv? Vilken inställning har skolans elever 
till friluftsliv? Vilken inställning har personalen? 

10. Är det något annat du vill tillägga om äventyrsdagarna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

           Bilaga 2 

Heartwareplanen 

Tabell 2. Innehållet i Heartwareplanen 

Förskoleklass Årskurs 1  Årskurs 2 

 

- Identifiera goda 
egenskaper hos dig själv 

- Var konkret 
 
- Tåla och hantera  
motgångar,	bita	ihop	
	
- Uthållighet 
	
- Att klara av något 
tillsammans 
	
- Upptäck styrkan att vara 
tillsammans  
	
- “Ingenting är omöjligt”- 
inställning 
	
- långsiktighet, kort eller 
lång väg till målet spelar 
ingen roll 
	
- Trygghet, tillit I miljö 
 
 

 

- lära av varandra 

- mod och rädsla 
 
- introducera begreppet  
utmaning-	vad	är	en	
utmaning?	
	
- planera, mål och delmål 
	
- konkreta mål att jobba 
emot 

 

- vända trist till roligt 

- vad vill jag förbättra? 

- vad är jag bra på? 

- Mental träning: jag 
vågar, jag vill, jag kan 

- Karma, orsak och verkan 

- rädslor, identifiera och 
arbeta med dem 

Vad är ett äventyr? Gör en 
film om tankar kring 
äventyr. 

Mitt drömäventyr. Rita, 
måla och skriv om ditt 
drömäventyr. 

Hur kan man vända trist 
till roligt? 

 

 

 

 

 

 



	

          Bilaga 2 

 

Tabell 2. Innehållet I Heartwareplanen 

Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5-6 

 

- Hur/vad kan jag göra för 
att förbättra? 

- Identifiera de egenskaper 
man har som ger positiva 
resultat. Målmedvetenhet i 
olika situationer. 
 
- Hur hittar vi drivkraften 
inom oss? 

 

- Hålla energin uppe. Hur 
gör man? Vad behövs? 

- Ett steg i taget. 

- Del av något större? Hur 
kan jag bidra? 

- Enveten träning 

- Utvärdera dig själv. 
Effekten jag fick efter att 
jag handlat/ansträngt mig 
efter min insats. 

- insats och utdelning 

- Karma 

 

- egna målformuleringar i 
Heartware i skolan 

- Skriv ett brev till en själv 

- Aktiva val och 
värderingar 

- Träna på att ta egna 
beslut 

- Respektera sig själv och 
andra 

- Hållbarhet-miljö 

Gör en god gärning Mod och rädsla: Vad är 
mod? Känner du någon 
som är modig? 

à Intervjua någon som är 
modig. 

Mod och rädsla/respektera 
dig själv och andra 

à skriv ett brev från dig  
själv till dig som du 
öppnar på hösten. Jag 
lovar att jag 
skall…Utgående från 
Heartware 

 

 

 

 

 

           
            



	

          Bilaga 3 
Analysens huvudkategorier utgående från forskningsfrågorna.  
 
 
Forskningsfråga 1: Gripsholmsskolans uppkomst och utveckling 
 
 
Underrubriker    Exempel från undersökningen 
 
Orsaker till att Gripsholmsskolan startade 
 

Fysisk aktivitet och hälsa höjer 
prestationen, hälsa ligger i tiden, ville 
grunda en bra skola 

Gripsholmsskolans utveckling 
 

Rektorn och lärarna rekryterades från 
Finland, mycket rörelse, mentorer, 
äventyrsdagarna 

 
 
 
Forskningsfråga 2: Innehållet i Gripsholmsskolans hälsoprofil 
 
Sociala övningar 
 

Trivsam skola och social kompetens EQ 

Fysiska övningar 
 

Expeditionerna, idrottslektioner 4 gånger 
i veckan, sensomotorisk träning, 
hälsosam kost, hälsa för personalen, 
pulsträning, dagar med fysisk aktivitet, 
löplopp, motionsevenemang 

Psykiska övningar 
 

Heartware 

 
 
Forskningsfråga 3: Lärarnas upplevelser av hälsoprofilen 
 
Goda effekter Inblick i sund livsstil, goda studieresultat, 

positiv inverkan på sociala klimatet, 
föräldrarnas stöd, äventyrsdagarna, 
mental träning 

Negativa effekter Bortskämda elever trots bra mat, stress 
som pulsträningen förorsakar 

Utmaningar Utrymmen, äventyrsdagarnas 
organisation 

Utvecklingsförslag Att förmedla riktlinjerna till personalen 
bättre, fördela ansvaret för 
äventyrsdagarna på flera personer 

 


