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Sammanfattning 
Allt fler barn och unga har en stillasittande livsstil, äter dålig mat och det i sin tur leder till att de blir 

överviktiga eller feta. Skolan är en plattform som når alla barn och unga, enligt läroplan (lgr11) ska skolan 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. En del skolor 

försöker leva upp till detta genom att starta hälsoprojekt. Denna rapport kommer rikta in sig på SMARTIS, 

ett hälsoprojekt som startade på en skola i västra Värmland år 2005 och har hållit på sedan dess (2018).  

Syftet med studien är att med utgångspunkt i yttre och inre ramfaktorer undersöka svårigheterna med att 

driva och utveckla SMARTIS. Vad upplever pedagogerna att det behövs för att ett hälsoprojekt i skolan 

ska kunna hållas vid liv över tid. Som metod användes kvalitativa intervjuer för att ta reda på pedagogernas 

upplevelser. Alla de intervjuade personerna är mycket positiva till att hälsoprojektet SMARTIS framtid är 

ljus trots att det just nu håller på att rinna ut i sanden. Respondenterna kan peka på flera saker som måste 

fungera och mycket beror på ledningen. Det behöver avsättas tid för att alla lärare ska kunna ha SMARTIS 

annars är det i princip inga som har SMARTIS. Enligt resultatet så verkar lärarna på lågstadiet ha större 

ramar att röra sig i. Medan ramarna tycks krympa ju högre upp i skolan lärarna undervisar, då det blir 

större fokus på skolans mål och betygen. I diskussionen kommer det fram att tid, ledning och engagemang 

är tre saker som kan påverka SMARTIS både positivt och negativt, alla dessa tre behöver klaffa för att 

SMARTIS ska hållas vid liv över tid.  

 

Nyckelord: fysiskaktivitet, hälsa, ramfaktorer, skolhälsoprojekt, SMARTIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Abstract 
More and more children and young people have a sedentary lifestyle and eat bad food that cause them to 

become overweight or obese. The school is a platform that reaches all children and young people, 

according to curriculum (lgr11), the school aims to offer all students daily physical activity throughout the 

school day. Some schools try to live up to this by starting health projects. This report will focus on 

SMARTIS, a health project that started at a school in Western Värmland in 2005 and has continued since, 

2018. The aim of the study is to investigate the difficulties in running and developing SMARTIS based 

on external and internal framework factors. What do the educators experience that it is necessary for a 

health project in school to keep it alive over time. As a method, qualitative interviews were used to find 

out about the educators' experiences. All the interviewees are very positive that the SMARTIS health 

project future is bright although the fact that it is currently at risk of ebb away. Respondents can point to 

several things that must work and much depends on the school administration. All teachers need to get 

time in schedule, from the management, to have SMARTIS otherwise it's basically no one who has 

SMARTIS. According to the results, the teachers in the lower stage seem to have bigger frames to move 

in. While the frames seem to shrink the higher up in the school the teachers teach as it becomes more 

focused on the school's goals and grades. The discussion reveals that time, leadership and commitment 

are three things that can affect SMARTIS both positively and negatively, all of these three things need to 

work together to keep SMARTIS alive. 

 

Keywords: physical activity, health, framework factors, school health project, SMARTIS. 
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1. Inledning  
I dagens samhälle har det blivit en vedertagen sanning att allt fler barn och unga rör på sig för 

lite, äter sämre mat och blir därmed fetare (WHO, 2017). Rekommendationen är att barn och 

unga ska ha måttlig till hög aktivitetsgrad minst 60 minuter per dag (FYSS, 2017).  

I Skolverket (2011) kan man läsa att ”skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Det kan ha bidragit till att vissa skolor startar 

hälsoprojekt, för att hjälpa barnen att få den rörelse de behöver för att slippa fetma och 

sjukdomar kopplade till övervikt och dålig kondition. Med utgångspunkt i att fler barn blivit 

mer stillasittande och att sjukdomar kopplade till övervikt och dålig kondition ökar är det 

betydelsefullt med hälsoprojekt och därmed relevant att studera dem. Vilka svårigheter finns 

det med att driva ett hälsoprojekt? I föreliggande studie är det framförallt fokus på hur man 

håller igång ett hälsoprojekt över tid. 

Genom att undersöka ett hälsoprojekt som startade 2005 och hållit på sedan dess ges 

möjligheten att se resultatet av projektet över tid. Därmed hur man håller igång ett projekt så 

länge – och vad det finns för svårigheter och hur man gör för att komma förbi dessa problem. 

Hälsoprojektet som detta arbete kommer rikta sig mot heter SMARTIS och startade i en skola 

i västra Värmland 2005. Meningen med SMARTIS var att få eleverna att röra sig mer och äta 

bättre. När det startade var det en klass fyra som blev pilotklass och det fanns en referensklass 

att jämföra resultatet med. Sedan dess har SMARTIS utvecklats så hela skolan ska vara 

involverade och jobba med SMARTIS. 
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2. Litteraturgenomgång 
 

2.1 Hälsoprojekt inom skolan 
Stewart-Brown (2006) skrev i en rapport från Health Evidence Network (HEN), som är en 

samordnad organisation från Världshälsoorganisationen WHO, att skolhälsoprojekt som 

främjar den mentala hälsan är effektiva men det var då viktigt att det involverade hela skolan, 

det skulle ingå kompetensutveckling och iblandning av föräldrar var viktig samt att det skulle 

genomföras över en lång period. Att hälsoarbetet var varaktigt och intensivt gav större effekter 

än om det skulle vara kortsiktigt och med mindre intensitet. Dessutom visar Stewart-Brown 

(2006) att det möjligen är de barn med sämst socioekonomiska bakgrund som behöver och drar 

mest nytta av hälsoprojekt. 

 

CATCH-projektet var en stor studie som gjordes i USA med 250 lärare, 5363 elever i 56 

interventionsskolor1 och 40 kontrollskolor med 3724 elever och 181 lärare. CATCH-skolorna 

låg i Kalifornien, Louisiana, Minnesota och Texas och projektet startade för att minska risken 

för hjärt-kärlsjukdomar och för att främja folkhälsan genom att minska stillasittandet i skolan. 

Man tittade extra noga på hur idrottslärarna utförde sin undervisning för att hjälp dem att 

involvera alla elever till större aktivitet. Det hade tagits fram ett program som skulle göra barn 

och unga mer aktiva under sin skoldag. Både klasslärare och idrottslärare fick utbildning, 

material och böcker som guidade dem för att göra barnen mer fysiskt aktiva under skoldagen. 

Dessutom innehöll projektet att barnen skulle ha minst 90 minuter fysisk aktivitet under en 

vecka. Mätningarna visade att interventionsskolorna satt mindre stilla under en skoldag samt 

att de var mer aktiva i måttlig till kraftig fysisk aktivitet. Det studien tydligast kunde visa var 

att interventionsskolorna var mindre stillasittande under hela skoldagen än referensskolorna 

(McKenzie, m.fl., 2001). 

 

I danska Ballerup utvecklades ett projekt som under tre år dubblade tiden på idrottslektionerna 

på en vecka från 45 minuter till 90 minuter. Det fanns även en referensskola i närområdet som 

fortsatte sitt vanliga schema. Projektet gick ut på att undersöka hur barnen utvecklade sina 

akademiska, kroppsliga och sociala kompetenser. Studien var lite svår att tolka då 

referensklassen redan från början visade sig vara en svagare presterande klass i flera avseenden, 

men de positiva resultat som kunde visas var att Ballerup-barnen hade bättre samarbetsförmåga 

                                                
1 Interventionsskolorna är de skolor som CATCH-projektet utfördes på. 
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än referensskolan. När det gäller motorisk utveckling gick det inte att utläsa några skillnader 

skolorna emellan (Grønfeldt, 2007).  

 

I Norge startade i november 2014 ett projekt som kallades ASK. Projektet syftade till att 

undersöka om ökad fysisk aktivitet tillsammans med de vanliga lektionerna skulle påverka 

skolprestation, trivsel och hälsa. Under de sju månader som projektet pågick undersöktes 57 

grundskolor och 1129 femteklassare i Sogn och Fjordane där cirka hälften var kontrollklasser 

och hälften interventionsklasser (Reasaland m.fl. 2016). Resultatet visade att det var de 

teoretiskt svagast presterande eleverna som hade mest nytta av extra fysisk aktivitet för sitt 

lärande i skolan.  

 
I Bunkeflo-projektet som är det mest kända hälsoprojektet i Sverige har det införts fysisk 

aktivitet med motorisk träning varje dag, detta på bekostnad av längre skoldagar. Den tidigare 

rektorn var tydlig med vad som stod i kursplanen för idrott och hälsa om fysisk aktivitet och 

berättade för föräldrar, elever och personal att det som står i läroplanen skulle efterföljas 

(Ericson, 2006). I Bunkeflo-projektet finns det ett stort fokus på motorik och tyngd på att det 

var just den motoriska färdigheten som behövde tränas för att uppnå bättre koncentration. 

Ericson (2003) kunde se skillnad i koncentration mellan de som hade god motorisk färdighet 

och de som hade motoriska brister, denna skillnad minskade vid ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning. Resultatet av Bunkeflo-projektet visar att den grupp som fått fysisk aktivitet 

varje dag visar bättre skriv- och läsförmåga samt presterar bättre i nationella prov i matte och 

den största skillnaden ser man bland pojkarna och de som fått extra motorisk träning på grund 

av motoriska brister (Ericsson, 2003). Bunkeflo-projektet utvecklade sitt projekt till en modell 

för att visa på att det inte bara är ett projekt utan en arbetsmodell som kommer finnas kvar. I 

den senaste rapporten från Bunkeflo-projektet hade 630 elevers slutbetyg i nian under 10 år 

studerats och sedan jämfördes elever som har haft idrott och hälsa varje dag enligt Bunkeflo-

modellen och elever som ej har haft fysisk aktivitet varje dag. Studien visade att pojkarna som 

gått i skolan enligt Bunkeflo-modellen hade höjt sina betyg i årskurs nio så pass mycket att de 

uppnådde behörighet till att komma in på gymnasiet till 95 procent. Innan Bunkeflo-modellen 

nådde 88 procent av pojkarna upp till gymnasiebehörighet. Flickornas betyg ökade inte 

märkbart men deras ben- och muskelmassa har ökat och därmed minskade risken för benbrott 

senare i livet (Fritz, 2017). 
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BBO (barn-bevegelse-oppvekst) projektet i Norge utvecklade en modell som innebar en timmes 

fysisk aktivitet för åk 0–4 för att se om det fanns några positiva kopplingar mellan barn som är 

mycket fysiskt aktiva och deras fysiska, sociala och kognitiva utveckling. BBO-projektet följde 

cirka 100 barn och studerade även deras familjeliv, fritid och kompiskrets under fyra år.  De 

kunde därefter se att de som hade bäst motorik hade flest kompisar och var populärast. Projektet 

visade att försöks-eleverna var mer fysiskt aktiva och i större utsträckning var med i 

idrottsföreningar (Mjaavatn & Gundersen, 2005).  

 

Vidare visade studien liksom Ericson, (2003) att de med högre motorisk färdighet presterade 

bättre i matematik och norska. Dock menar Mjaavatn och Gundersen (2005) att detta hade att 

göra med att barnen som hade stor motorisk färdighet var populärare, hade mer kompisar och 

därför trivdes bättre i skolan. Därav menar forskarna att eleverna presterade bättre för att de 

gillade skolan (Mjaavatn & Gundersen, 2005). I BBO-projektet studerades även föräldrarna 

och deras betydelse för en hälsosam livsstil. Det framkommer att föräldrarnas utbildningsnivå 

hade stor betydelse för barnens fysiska aktivitet och främst mammans utbildningsnivå 

(Mjaavatn & Gundersen, 2005).  

 

STOPP-projektet (Stockholm Obesity Prevention Project) startades i Stockholm 2001 för att 

minska fetma hos barn. Man lade till 30 minuter fysisk aktivitet varje dag som eleverna inte 

hade Idrott och hälsa. Man ändrade även på lunchen och mellanmålen till nyttigare varianter i 

skolan. Fritids gjorde även en tidsgräns på hur länge barnen fick sitta vid datorn. STOPP-

projektet pågick i fyra år och det ingick 3135 barn från tio skolor varav fem kontrollskolor. 

Varje år fick eleverna under en vecka bära en mätare, så kallad accelerometer, runt handleden 

som mätte barnens rörelse. Eleverna vägdes och mättes en gång per år. Resultatet på 

aktivitetsarmbanden visade inga större skillnader mellan skolorna. Det visade däremot att alla 

barnen var mest fysiskt aktiva i skolan och på fritids medan de under kvällar och helger var 

mycket mer inaktiva. Viktresultaten däremot visade stora skillnader då test-skolorna minskat 

fetma och övervikt med 3,2 procent och kontrollskolorna ökat med 2,8 procent (Nyberg, 2009). 

 

2.2 Projektet SMARTIS 
Syftet med SMARTIS-projektet var att få eleverna att röra sig mer, ät bättre och på sikt utveckla 

sunda levnadsvanor. Arbetet med SMARTIS startades av Värmlands Idrottsförbund (VIF) och 

Friskvården i Värmland (FIV) 2004. De var väl medvetna om hur viktigt det är med fysisk 
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aktivitet och ville se om de kunde arbeta fram en modell så barn kunde få en naturlig 

rörelseglädje i vardagen. Kraven från skolan var att projektet skulle vara kostnadsfritt, att 

verksamheten skulle följa läroplanen och att det skulle ge förbättringar som var mätbara hos 

eleverna. Ämnet idrottsvetenskap på Karlstad universitet gavs uppgiften att utvärdera 

SMARTIS-projektet och utveckla SMARTIS-modellen (Wagnsson, Olsson, Gillgren, Hofstedt 

& Örnstedt, 2008). 

 

SMARTIS startade i en årskurs 42 på Hierneskolan i västra Värmland hösten 2005. Skolan är 

en 1-9 skola. Det fanns även en referensklass i en närliggande kommun så att det gick att 

jämföra om några positiva förändringar skedde. Varför just Hierneskolan valdes att bli 

SMARTIS skola berodde på det personliga mötet med rektor och skolsköterska, att de var 

positiva till modellen. Dessutom hade kommunen höga ohälsotal (Wagnsson Hammar, 

Hofstedt, Gillgren, Örnstedt, 2006). 

 

SMARTIS-klassen fick göra en rad olika tester: konditionstest, hälsotest, motoriktest samt 

vägning och mätning. Det genomfördes även föräldra-intervjuer som byggde på hur föräldrarna 

upplevde sitt barns fysiska aktivitets nivå. Även viss personal på skolan intervjuades. Testerna 

genomfördes höstterminen 2005 och vårterminen 2006 för att kunna se om det skett någon 

förändring. Mellan första och andra mätningen jobbade klassen enligt SMARTIS-modellen (se 

tabell 1). 

Aktivitet Tillfällen Tid Ansvarig 

Idrottsaktivitet 1 gång/vecka 60 minuter Föreningslivet 

SMARTIS aktivitet 5 gånger/vecka 15 minuter SMARTIS-inspiratör 

Motorisk träning 1 gång/vecka 60 minuter SMARTIS-anställd 

Idrott och Hälsa 2 gånger/vecka 60 minuter Idrottslärare 

Föräldramöten 3gånger/termin 60 minuter SMARTIS-anställd/ 

Lärare 

Utbildning av personal    

Tabell 1. SMARTIS-modellen (Wagnsson m.fl., 2006). 

 

Efter andra mätningen bestämdes att det även skulle göras barnintervjuer för att få en fördjupad 

bild av vad eleverna egentligen tyckte om SMARTIS. Det framkom att hälsoprojektet hade 

saker som behövde utvecklas, barnen behövde bli mer delaktiga i vad SMARTIS skulle 

                                                
2 Denna klass fyra kommer sedan benämnas som SMARTIS-klassen 
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innehålla. Det framkom också att det behövdes en utveckling av SMARTIS-inspiratören och 

föräldrainvolveringen (Wagnsson m.fl., 2008).  

 

Wagnsson m.fl. (2008) visade att SMARTIS-klassen, som hade lägre medelvärde gällande 

koncentration än referensklassen från början, nu hade bättre koncentration än referensklassen. 

Referensklassen hade dock bytt lärare, vilket kan ha haft betydelse då det var lärarna som satte 

poäng på upplevd koncentration hos eleverna. SMARTIS-klassens medelvärde hade gått från 

3,5 till 3,9 medan referensklassen stått stilla på 3,9 för att vid sista mätningen sjunka till 3,5. 

SMARTIS-klassens ökning kan anses ha en förklaring i att klassen fått extra motorisk träning 

för enligt Ericson, (2003) hör motorisk färdighet ihop med koncentrationsförmåga.  

 

I den senaste jämförelsen mellan SMARTIS-klassen och referensklassen från Carlman och 

Augustsson (2009) konstaterades att SMARTIS-klassen leker i större utsträckning än 

referensklassen. I mätningen av fysisk aktivitet på fritiden kan man se att SMARTIS-klassen 

ökat mer än referensklassen, dock visar den även att SMARTIS klassen var mindre fysiskt aktiv 

från början och de har inte kommit ikapp referensklassen i fysisk aktivitet på fritiden. 

 

Wagnsson m.fl. (2008) redogör för att det som eleverna i SMARTIS-klassen upplevde som 

roligast var idrottsaktiviteten med olika föreningar. Detta visade även den senaste rapporten 

(Carlman & Augustsson, ej publicerad), där de gamla SMARTIS-eleverna intervjuades när de 

gick första året på gymnasiet, det var de föreningsledda aktiviteterna som de minns som mest 

positivt.  

 

Det visade sig redan tidigt i SMARTIS att intresset bland skolans personal var varierat, de som 

redan var intresserade av hälsa och träning blev mer involverade i hälsoprojektet medan de som 

inte var intresserade sysslade med annat än SMARTIS. Värmlands idrottsförbund menade att 

man borde ha ökat förståelsen hos personalen från början så att alla blev involverade i 

SMARTIS direkt. Rektorn på skolan vid den här tiden menade dock att alla inte är lika 

intresserade av fysisk aktivitet och att det därför är viktigt att de får föreläsningar för att kunna 

sätta sig in i SMARTIS och kunna utveckla egna tankar om hur de vill jobba med SMARTIS 

(Wagnsson m.fl., 2008: Carlman & Augustsson 2009). 

 

För att minska pressen på lärarna var tanken att äldre elever skulle kunna använda sin kunskap 

och sitt ledarskap för att på sikt kunna leda yngre elever. Friskvården i Värmland och 
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Värmlands idrottsförbund tyckte att det gick långsamt för skolan att schemalägga så att äldre 

skulle kunna ha möjlighet att leda yngre. De menade att det inte kunde vara så svårt och de hade 

förhoppning om att sådant skulle ske i framtiden (Carlman & Augustsson, 2009) 

 

Trots att alla föräldrar var positiva till SMARTIS konstaterades att föräldrastödet var mycket 

varierat hos SMARTIS-klassen. De föräldrar som redan var fysiskt aktiva tyckte det var bra 

och ville veta mer och visade ett mycket stort intresse. Medan de föräldrar som inte hade en 

fysiskt aktiv livsstil mer tyckte att det var skönt att skolan tog hand om barnens fysiska aktivitet. 

En tanke som fanns för att involvera föräldrarna mer var att de skulle bjudas in på föreläsningar 

för att de på så sätt skulle få mer kunskap om hälsa. Detta för att föräldrar är viktiga rollmodeller 

som barnen förhåller sig till (Wagnsson m.fl., 2008). 
 

Sammanfattningsvis i Wagnssons m.fl. (2008) och Carlman och Augustsson (2009) 

diskuterades att SMARTIS behöver pågå under lång tid för att det ska gå att se effekter. Detta 

menar de är för att livsstilsförändringar tar tid.  

 

I den senast utkomna rapporten av SMARTIS beskrivs en liten oro för att SMARTIS stod inför 

många förändringar, det skulle bli SMARTIS i alla klasser 1–9 på Hierneskolan samt även i de 

andra skolorna i rektorsområdet. Dessutom skulle Värmlandsidrottsförbund och Friskvården ta 

ett kliv tillbaka och inte driva SMARTIS-projektet framåt i lika hög grad som tidigare (Carlman 

& Augustsson, 2009). 

 

SMARTIS idag 
Enligt EDA kommuns hemsida (Eda.se) så har man infört SMARTIS i alla grundskolor i hela 

kommunen. Det ska även ha bildats en SMARTIS-grupp som arbetar för att föra SMARTIS 

framåt. På Eda kommuns hemsida kan man läsa: 

 

Visionen med SMARTIS är att vi ska få friska elever i Eda kommun genom ökad fysisk 

aktivitet och utbildning kring vikten av sunda levnadsvanor. 

 

Önskemålet är att SMARTIS ska bidra till att eleverna ska känna rörelseglädje. De dagar barnen 

inte har idrott och hälsa i skolan ska det finnas 20 minuter SMARTIS på schemat. Eleverna ska 
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ges möjlighet att planera egna aktiviteter och de äldre ska kunna leda de yngre i SMARTIS. 

Det ska inte finnas tävlingsmoment eller lagsporter i SMARTIS, detta stämmer väl överens med 

det som står i slutrapporten från Carlman och Augustsson (2009); att fler av eleverna inte kände 

sig trygga när det gällde lag och bollsport.  

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 
Arbetet utgår från Ramfaktorteorin. Ramfaktorteorin är en teori som bygger på att det finns 

yttre ramfaktorer som påverkar lärarens sätt att lära ut och undervisa sina elever. Det kan vara 

antalet elever, tid, lokaler, material eller styrdokument som påverkar en lärares sätt att undervisa 

(Lundgren, 1999). Ramfaktorteorins yttre ramar kan enligt Lundgren (1989) delas in i tre ramar: 

konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska ramar. 

 

Konstitutionella ramar är lagar och policy som läraren måste förhålla sig till, det vill säga 

läroplan och skollagen. Organisatoriska ramar är skolans planering till exempel hur mycket 

tiden eller storlek på klasser.  Fysiska ramar är materiella ramar exempelvis skolgårdens 

utformning eller läromedel. Arbetet tar stöd i ramfaktorteorin för att studera och analyseras 

vilka möjligheter och hinder det finns för arbetet med SMARTIS.  

 

Det finns även inre faktorer som lärare faktiskt kan påverka. Det är lärares egna val och beslut 

om vad denne tycker är viktigt att undervisa sina elever om inom ramen för kunskapsmålen. 

Den inre faktorn är styrd och kontrollerad av de yttre ramfaktorerna, som exempelvis skollagen 

(Lindblad & Sahlström 1999). Det är skolans ansvarar att varje elev ska nå upp till 

kunskapsmålen när den gått ur grundskolan. Detta för att kunna fortsätta studera och för att ha 

med sig det som behövs för att bli en del av och kunna fungera i samhället (Skolverket, 2011).  
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3 Syfte och frågeställningar  
 

3.1 Syfte 
Syftet med studien är att med utgångspunkt i yttre ramfaktorer och en inre faktor undersöka 

svårigheterna med att driva SMARTIS. 

3.2 Frågeställningar 
- Vilka konstitutionella- organisatoriska- och fysiskaramar upplever pedagogerna3 som 

hinder och möjligheter att jobba med SMARTIS? 

- Vad upplever pedagogerna behövs för att SMARTIS ska bli långsiktigt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Med pedagogerna menas både lärarna och rektorn i denna rapport. 
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4. Metod 
4.1 Design 
Som design för arbetet valdes en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer. 

Hassmén och Hassmén (2008) beskriver att om man vill veta hur människor ser på och upplever 

världen är den kvalitativa intervjun att föredra. Eftersom arbetet skulle skildra pedagogernas 

upplevelser av vad som behövs för att driva och utveckla hälsoprojektet, var det viktigt att få 

nyanserade intervjuer om olika lärares erfarenheter och svårigheter med SMARTIS.  

 

4.2 Urval  
Urvalet skedde delvis genom ett snöbollsurval som det beskrivs i Hassmén och Hassmén 

(2008). Det innebär att forskaren låter intervjudeltagarna ge tips om vilka som borde intervjuas. 

I denna studie intervjuades först den lärare som hade varit mest involverad i SMARTIS och 

som vidare kunde berätta vilka lärare som hade varit med från att SMARTIS startade och vilka 

som jobbat nära ”SMARTIS-klassen”.  

 

Därefter handplockades de som skulle intervjuas, det blev totalt fem stycken intervjuer. Rektorn 

som är nyanställd, intervjuades eftersom det i tidigare SMARTIS-rapporter framkommit hur 

viktigt det var med en engagerad rektor. Rektorn har tidigare jobbat på mellan och högstadiet i 

skolan så han har alltså dubbla perspektiv på SMARTIS. 

 

En idrottslärare i årskurs 4–9 som har varit med sedan år tre av SMARTIS intervjuades. 

Idrottsläraren var även med och analyserade motoriska färdigheter i årskurs 6 hos eleverna i 

SMARTIS-klassen. Vidare intervjuades en högstadielärare i SO, denne använder sig av 

SMARTIS i sina lektioner dagligen och har gjort det sedan hela skolan fick ta del av 

hälsoprojektet SMARTIS och bildläraren i åk 6–9 som var klassföreståndare till SMARTIS-

klassen. Slutligen intervjuades en lärare som hade lektioner med SMARTIS-klassen i 

mellanstadiet men som nu jobbar på lågstadiet.  

 

SMARTIS-rapporterna ”SMARTIS blev det smartare än det låter” av Wagnsson m.fl. (2008) 

och ”Utvärderingen av SMARTIS-projektet” av Carlman och Augustsson (2009) visade att 

SMARTIS fungerade bättre på låg- och mellanstadiet. Därför var det relevant att intervjua lärare 

från olika stadium. Detta för att se om det skett någon förändring i hur man genomför SMARTIS 

i låg-, mellan- och högstadiet och om deras upplevelser av hälsoprojektet är de samma.  
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4.3 Tillvägagångssätt 
De fyra lärarna och rektorn kontaktades på lite olika sätt. Två lärare kontaktades genom SMS 

och de resterande tre blev kontaktade via mejl. I meddelandet fick de reda på vad intervjun 

skulle handla om, att den var konfidentiell, att den skulle ta cirka 40 minuter och att det var helt 

frivilligt. Samtliga lärare och rektorn tackade ja och fick bestämma tidpunkt och var intervjun 

skulle genomföras. Intervjuerna varade mellan 25 minuter till 50 minuter och gjordes på skolan, 

i olika lärares arbetsrum eller på skolbiblioteket.  

 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) och som inspelningsinstrument 

användes en mobiltelefon. Enligt Hassmén och Hassmén (2008) är det viktigt att värma upp 

den man ska intervjua med lite neutrala frågor så i inledningen diskuterades den intervjuades 

dag och vad denne gjorde på fritiden. Intervjuguiden utarbetades genom att börja med breda 

frågor som till exempel ”tycker du att det ska vara hälsoprojekt i skolan?” För att sedan gå till 

frågor som var mer kopplade till SMARTIS, exempelvis att lärarengagemanget var mycket 

varierat förr och hur ser det ut nu.  

 

4.4 Databearbetning  
Intervjuerna transkriberades för att lättare kunna jämföra dem med varandra. Enligt Hassmén 

och Hassmén (2008) kan transkribering ske mer eller mindre ordagrant och det gäller att vara 

konsekvent så att man gör lika i alla transkriberingar, i detta arbete skedde transkriberingen 

mindre ordagrant för att spara tid. För bästa resultat ska den som gjort intervjun även 

transkribera vilket var fallet i detta arbete. Inspelningen av intervjuerna har varit av bra kvalitet 

och det har varit lätt att höra vad respondenterna sa, vilket även det är viktigt ur transkriberings 

synpunkt menar Hassmén och Hassmén (2008).  

 

Den analysmetod som användes kallas innehållsanalys. Innehållsanalys innebär att man först 

går igenom allt insamlat material noga och sedan försöker hitta teman och mönster i innehållet 

genom att jämföra intervjuerna med varandra (Hassmén & Hassmén, 2008). Intervjuerna 

sorterades först i olika koder som blev många olika ord och meningar. För att försöka få ihop 

koderna i teman användes ramfaktorteorin som stöd i analyserna och det skapandes teman 

utifrån ramfaktorteorins ramar. Det blev fyra teman: konstitutionella ramar, organisatoriska 

ramar, fysiska ramar och inre ramar.  
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4.5 Etiskt förhållningsätt 
Alla som intervjuades blev informerade om att intervjun var frivillig, och att de när som helst 

kunde avböja eller avbryta intervjun. De blev även informerade om att intervjun var 

konfidentiell och inte anonym. I en anonym intervju är den intervjuade personen helt skyddad 

från materialet, detta ger forskaren fullt utrymme att tolka det som sagts fritt utan att bli 

motsagd. En konfidentiell intervju avslöjar inte personlig information exempelvis namn på 

personen som intervjuas, så att den kan bli igenkänd av utomstående, om detta inte är 

överenskommet (Kvale & Brinkmann, 2012). Enligt Vetenskapsrådet (2017) är 

”Konfidentiallitet mer en allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter man fått i förtroende och 

innebär skydd mot att obehöriga får del av uppgifterna.”. 

 

Respondenterna fick även veta att intervjuerna skulle transkriberas och användas till ett 

examensarbete. Ingen intervjuad skulle nämnas vid namn men eventuellt skulle deras citat 

användas.  

 

Enligt Stukat (2011) är det viktigt att de intervjuade personerna är medvetna om hur deras svar 

kommer att behandlas och hur deras identitet skyddas. Det informerades om att ingen skulle få 

tillgång till inspelningarna eller transkriberingarna men att själva arbetet och dess resultat och 

citat kommer vara fritt fram att läsa. Enligt Kvale och Brinkmann (2012) är det viktigt att värna 

konfidentialiteten för att kunna få en bra intervju.  Den intervjuade personen ska kunna berätta 

om sina upplevelser utan att behöva oroa sig för att dennes namn ska visa sig. Det är även 

viktigt att inspelningar tas bort när de inte längre behövs, vilket i detta arbete var när 

intervjuerna blivit transkriberade. 

 

4.6 Reliabilitet och Validitet  
Enligt Hassmén och Hassmén, (2008) är det svårt att visa på hög reliabilitet genom kvalitativa 

intervjuer, då det är intervjuaren som är själva mätverktyget. Inom kvalitativa intervjuer pratar 

man mer om tillförlitlighet, pålitlighet och uppenbarhet. Om det som sagts i intervjuerna 

stämmer överens med forskarens tolkning blir tillförlitligheten högre. Genom att låta en annan 

person göra samma studie så kan man även höja trovärdigheten (Hassmén &Hassmén, 2008). 

Det är ändå inte säkert att respondenterna hade svarat samma sak i intervjuerna då deras åsikter 

kan ha ändrats sedan sist de intervjuats.  
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Alla intervjuer har spelats in för att sedan kunna transkribera och citera de intervjuade korrekt. 

Kvale och Brinkmann (2012) menar att det är svårt att göra intervjuerna helt tydliga då pauser 

och liknande ibland kan ha stor betydelse för det som sägs och det är även upp till den som 

intervjuar att tolka svaren. Det kan hamna ett kommatecken fel vilket leder till att svaret får en 

helt annan mening. Det var samma person som intervjuade som även transkriberade 

intervjuerna. Kvale och Brinkmann, (2012) menar att det höjer reliabiliteten om det är samma 

person som intervjuar som även sedan transkriberar intervjuerna.   

 

Validiteten handlar enligt Hassmén och Hassmén, (2008) om trovärdigheten i studien, 

Exempelvis om rätt frågor ställts eller om frågorna varit öppna eller stängda. Frågorna i 

intervjuguiden var mestadels öppna och riktade till att undersöka hur man håller i gång ett 

hälsoprojekt under lång tid.  Något som kunde ha utvecklats mer var frågor om vilka 

ramfaktorer som påverkar SMARTIS överlevnad. Det kom ändå fram tydligt i svaren men 

frågorna borde ha haft mer utgångspunkt i ramfaktorteorin.  

 

Enligt Hassmén och Hassmén, (2008) är hur mycket tid som finns till intervjuerna en faktor 

som kan komma att påverka svaren. Det har funnits gott om tid vid alla intervjuer utom vid en, 

den intervjun som det var kort om tid för kunde göras i två omgångar. Så upplevelsen var att 

alla lärarna har haft tid att kunna tänka efter och reflektera.  

 

Den som är intervjuare behöver också visa på trovärdighet och kunnighet då denne verkar som 

ett instrument för att samla in data (Hassmén & Hassmén, 2008). Alla SMARTIS rapporterna 

lästes noga innan intervjuerna, för att vara så väl förberedd som möjligt när det var dags att 

intervjua, det kan bidra till att höja trovärdigheten (Kvale & Brinkmann, 2012). Det försöktes 

göras en intervju av en motpol, det kallas sökande för motsägande bevis, och kan bidra till att 

höja validiteten (Hassmén & Hassmén, 2008). Försöket att intervjua en motpol misslyckades 

då det visade sig att denne hade samma åsikter om SMARTIS som de andra. Det är även viktigt 

att samla in så pass mycket data att man kan se en viss samstämmighet (Hassmén & Hassmén, 

2008), detta gjordes genom att man såg en mättnadseffekt av intervjuerna, de intervjuades svar 

kom att börja likna varandras.  

 



14 
 

5. Resultat 
Av de fem pedagogerna som intervjuades var det fyra som arbetar som lärare och en som arbetar 

som rektor men som tidigare arbetat som lärare på skolan. Av etiska skäl kommer samtliga 

benämnas som respondenter, främst i citaten, detta för att inte någon intervjuad ska känna sig 

offentliggjord. De intervjuade kommer att benämnas R1, R2 osv det kommer alltså inte vara 

någon skillnad på rektorns citat och lärarnas. 

Gemensamt för alla intervjuade respondenter är att de både tror och hoppas att SMARTIS finns 

kvar om tio år och flera tror att hälsoprojektet kommer vara större och att det kommer att vara 

mer fokus på SMARTIS i framtiden. Respondenterna menar att forskning tydligt visar att barn 

och unga blir fetare och rör sig för lite. En lärare tror att antingen blir det mer idrott och hälsa i 

skolan eller så blir det mindre luddigt i läroplanen om hur rörelse genom hela skoldagen ska 

ske. Respondenterna tror att det kanske inte kommer heta SMARTIS i framtiden men att det 

kommer ha samma betydelse som SMARTIS. Alla intervjuade är överens om att SMARTIS är 

bra.  

 

I resultatet framkommer att en av de viktigaste sakerna SMARTIS bidrar med är att eleverna 

lär sig samarbeta och leka med varandra. Detta leder till att eleverna är snällare mot varandra, 

de börjar redan i lågstadiet att jobba med sin självkänsla och lärarna tror att barnen beter sig på 

ett bättre sätt mot varandra om de lär sig förstå varandra och sig själva. Samtliga lärare berättar 

om att SMARTIS gör något positivt med elevgruppens sammanhållning. Eleverna tycks bli mer 

sociala och bry sig om varandra när de gör aktiviteter som får dem att skratta och svettas 

tillsammans utanför klassrummet.  

 

5.1 Konstitutionella ramar 
Från tidigt i SMARTIS-projektet, när det hade bestämts att alla klasser på hela skolan skulle ha 

SMARTIS, var det bestämt från skolans rektor att alla lärare skulle vara med och ha SMARTIS 

i sina klasser. Den tidigare rektorn var mycket drivande i denna fråga och tyckte det var ytterst 

viktigt. De intervjuade lärarna menar att det måste finnas ett stöd från ledningen, annars 

fungerar det inte. Ett stöd som inte finns idag menar flertalet av lärarna.  

 

Sedan SMARTIS startade har skolan bytt rektor ett flertal gånger och lärarna som intervjuats 

nu menar att SMARTIS fått stå tillbaka för andra moment i skolan, framförallt teoretiska 

moment. En respondent menar att det måste läggas mycket tid på de teoretiska lektionerna 

eftersom läroplanen är mycket teoretisk. Respondenten sa: 
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Eftersom vi har en läroplan och en målstyrning i den läroplanen som är väldigt teoretisk 

så blir skolan också väldigt teoretisk och då får det praktiska, alltså den lustfyllda 

rörelsen då, den får stå tillbaka. (R5) 

 

I citatet ovan kan man utläsa att respondenten ser den teoretiska läroplanen som ett hinder för 

SMARTIS. Vidare menar respondenten att det finns ett önskemål från ledningen att lärarna ska 

ha SMARTIS-aktiviteter under sina lektioner men att det inte kontrolleras att lärarna verkligen 

har det. 

 

Fyra av respondenterna menar att det trycks på från ledningen att ”lektionen är helig” och då 

blir det svårt att göra något som bryter det vanliga schemat, om det inte kommer från rektorn 

menar en lärare, och det var enklare förr innan den nya läroplanen kom menar en annan. 

Respondenten sa: 

Förr kunde man lägga in friluftsdagar lite här och där men nu går inte det då man inte 

får ta en minsta minut från något ämne utan då måste den minuten jobbas igen någon 

annanstans. (R2) 

 

Enligt citatet ovan så menar respondenten att det tidigare hade gått att lägga in andra 

schemabrytande moment under skoldagen utan att det drabbar de andra skolämnena så hårt. En 

respondent vittnade om att högstadieeleverna inte vågar gå ifrån en enda lektion för att 

exempelvis kunna ha SMARTIS med de yngre, som det var tänkt att det skulle fungera från 

början. De är rädda för att de ska missa något viktigt på lektionen, det var inte alls så innan den 

nya läroplanen kom, menar en respondent. Fyra av respondenterna är överens om att skolan är 

mycket trångsynt och bara ser sina kunskapsmål. 

 

Däremot på lågstadiet styr lärarna mer själva och de lägger även sitt eget schema så där har 

lärarna bestämt att barnen ska ha SMARTIS varje dag de inte har ämnet idrott och hälsa. 

Lärarna har här sett effekten av SMARTIS genom att barnen blir mer koncentrerade. Enligt 

resultatet så verkar lärarna på lågstadiet ha större ramar att röra sig i, medan ramarna tycks 

krympa ju högre upp i skolan lärarna undervisar i, då det blir större fokus på skolans mål och 

betygen. 
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Tre av pedagogerna menar att det finns en lösning på de konstitutionella ramarnas 

begränsningar för utvecklingen av SMARTIS, nämligen att antingen borde ledningen ta fasta 

vid att det står i läroplanen att alla barn ska erbjudas fysisk aktivitet genom hela skoldagen och 

trycka på att detta faktiskt är viktigt. Annars menar en av respondenterna att det står så luddigt 

i läroplan så ett förtydligande i själva läroplanen vore bra. I läroplanen för grundskolan och 

fritidshemmen som kom ut 2011 står det alltså att ”skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2011).  

 

5.2 Organisatoriska ramar 
En annan form av ram som lärare måste förhålla sig till är organisatoriska ramar som 

exempelvis tid, klasstorlek och elevgruppens sammansättning.  

 

Liksom inom de konstitutionella ramarna har även skolledningen en viktig roll inom de 

organisatoriska ramarna. Skillnaden är att inom de konstitutionella ramarna vill fyra 

respondenter se att det finns ett stöd från ledningen att SMARTIS är viktigt, i de organisatoriska 

ramarna vill fyra pedagoger att det ska läggas mer tid för SMARTIS inom ramen för skoldagen. 

Det framkom i resultatet att det behöver finnas mer tid i skolan för att SMARTIS ska fungera. 

Skolledningen vet att det behövs mer tid för att SMARTIS ska fungera, samtidigt komprimeras 

skoldagen mer och mer på högstadiet. Respondent sa: 

SMARTIS kräver ett luftigare schema, samtidigt ska vi ju säga att vi strävar mot ett 

tightare schema. Vi försöker komprimera skoldagen så att eleverna är här för att studera 

och sen åka hem och känna sig nöjd. (R5) 

 

I citatet ovan syns problematiken, även om ledningen vet vad som behövs för att SMARTIS 

ska fungera gör de dagarna kortare för att eleverna ska få gå hem tidigt och känna sig nöjda. En 

respondent menar att kortare skoldagar tycks vara bra för alla, men frågar sig om det inte är så 

att det mest gynnar de elever som har en aktiv fritid. De elever som inte har en aktiv fritid skulle 

ha mer nytta av längre skoldagar och mer rörelse i skolan konstaterar en annan respondent.   

Respondenten sa: 

 Här blir det för alla, det blir lite mer demokratiskt. Rättvisa, rörelse till alla. (R4) 
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Respondenten menar att mer rörelse i skolan skulle vara mer demokratiskt för här nås alla 

elever, även de som inte är aktiva på sin fritid. Anledningen till att SMARTIS i nuläget inte 

finns schemalagt på mellan- och högstadiet är enligt resultatet att det finns en tro från ledningen 

att alla lärare ska vara vana vid att ha SMARTIS. Enligt en av respondenterna är tanken är att 

det ska ligga som en naturlig del hos lärarna i undervisningen på lektionerna. Fyra av 

respondenterna upplever dock att så inte är fallet och att det är vissa lärare som har långa 

lektioner som har SMARTIS. En respondent vittnar även om att detta inte fungerar då en del 

lärare enbart jobbar på skolan ett läsår eller två vilket betyder att det är mycket nya lärare som 

inte har kunskap om SMARTIS.  

 

I resultatet framkommer också att det är viktigt att känna sin elevgrupp för att tjäna in tiden, en 

del elever tar en kvart på sig att bli koncentrerade och ska de då ha SMARTIS så tar de kanske 

ytterligare tid att komma till ro, därför kanske vissa elever vill ha lite SMARTIS mitt i lektionen 

medan andra vill ha det de sista minuterna berättar en lärare.  

 

Resultatet visade att samtliga respondenter är stressade, det är mycket som ska hinnas med i de 

olika ämnena och det försvinner tid när det är nationella prov, röda dagar, någon blir sjuk och 

så vidare. En respondent menar att lärarna stressar igenom sina ämnen och många i högstadiet 

verkar se SMARTIS mer som en belastning än som en tillgång. Tiden verkar vara en viktig 

faktor om lärare har SMARTIS eller inte. En respondent menar att om man har en klass en 

timme i veckan och det ska hinna med allt som ska hinnas med blir det bara så att SMARTIS 

inte får plats på den timmen. R1 sa: 

Man kanske träffar eleverna en timme i veckan och att då lägga 20minuter på 

SMARTIS, det är inte så lätt för då är tiden knapp. (R1) 

 

Här finns dock meningsskiljaktigheter: 

En del tycker väl att lägger du in SMARTIS så förlorar du lektionstid. Nej den vinner 

du ju efteråt när eleverna kommer in och kan koncentrera sig. (R4) 

 

Respondenternas åsikter går isär, då den ena vittnar om att om inte SMARTIS är schemalagt är 

det svårt att få in det på sin lektion. Även om respondenten i detta fall både vill och önskar så 

blir tiden för knapp. Den andra menar att man snabbt får tillbaka den tiden man har varit ute 
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och haft SMARTIS i form av ökad koncentration på lektionen från eleverna. Respondenten 

menar att utan SMARTIS upplevs eleverna trötta och okoncentrerade en bit in i lektionen och 

har man då SMARTIS kan eleverna vara mer koncentrerade på undervisningen. 

 

Respondenternas lösning på problemet med de organisatoriska ramarna, då främst tiden, är att 

SMARTIS ska vara schemalagt så att alla elever får ta del av SMARTIS. Genom att 

schemalägga SMARTIS så att äldre elever kan ha SMARTIS med yngre elever sparar det tid 

för lärarna. Just nu varierar det väldigt mycket vilka lärare som har SMARTIS med eleverna. 

En respondent sa:  

Det är inte alla lärare som är involverade, de flesta har fullt upp att få in allt annat som 

ska hinnas med. (R3) 

 

Respondenten menar alltså att det finns lärare som inte gör SMARTIS alls i skolan och att dessa 

inte är få. Tre av respondenterna önskar även att kunna få in långpass med SMARTIS kanske 

en halvtimme eller timme varje dag de inte har idrott och hälsa i skolan. Vilket betyder att de 

vill ha betydligt mycket mer tid för SMARTIS, tid som just nu inte finns.  

 

5.3 Fysiska ramar 
De fysiska ramarna syftar på skolgården, utrustning, läromedel och lokaler. För att göra 

SMARTIS är tanken att man inte ska behöva något material, det ska vara så enkelt som möjligt 

som till exempel att gå ut och hoppa. Men det behöver även vara lustfyllt för att eleverna ska 

vilja gå ut och röra sig. Detta framkommer såväl i resultatet som i tidigare undersökningar om 

SMARTIS.  

 

Under de tidiga SMARTIS åren byggdes en hinderbana den har dock förfallit och är inte något 

som eleverna vanligtvis rör sig i. En respondent beskriver att högstadiets skolgård inte är så 

imponerande, det är en asfalterad basketplan som grusas på vintern och det ligger kvar grus 

även under sommaren. För låg och mellanstadiet finns det klätterställningar, sandleksaker och 

en multiplan. Multiplanen ska även de större barnen kunna använda men en lärare upplever att 

de större eleverna känner att de är för stora, speciellt när det är mindre barn där. Givetvis går 

det att ha SMARTIS på multiplanen med högstadieelever men inte om mellan- eller lågstadiet 

har rast för då är det alltid fullt där.  
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Det är inte svårt att ha SMARTIS menar en pedagog. Det finns en SMARTIS-pärm där det står 

olika saker som man kan hitta på med eleverna men det gäller ju även att lärarna gör detta. En 

respondent sa: 

Man kan ta med dem ut, be dem ställa sig i två led. Sen kan man göra vad som helst 

med dem. Hoppa på ett ben eller smyga baklänges. Det behöver inte vara svårare. (R4) 

 

Detta är ett exempel på hur lätt en respondent tycker att det är och kan vara att ha SMARTIS 

utan något material alls. Det upplevdes att många lärare springer runt i sina ekorrhjul och gör 

samma saker, det uttrycks en önskan att någon föreläsare eller något kom och friskade upp deras 

minnen om vad som är viktigt och varför det är viktigt att röra på sig. Respondenten sa: 

Förr bjöds det in föreläsare det kom någon och hade lekar med oss och det var den bästa 

utbildningen vi har haft, alla lärare fick bara släppa lös och skratta och ha roligt. Det 

var jätte-uppskattat. (R1) 

 

Citatet ovan visar att om lärarna får utbildning i SMARTIS och i att göra SMARTIS själva och 

tycka att det är roligt så kanske de även vågar göra det med eleverna. Vidare menar lärarna att 

det vore bra om det var någon som hade ansvar för SMARTIS, en inspiratör som kunde föra 

SMARTIS framåt, någon som kunde ge tips på hur och när SMARTIS ska användas. Denne 

skulle även kunna ta fram nytt roligt material kanske köpa in stegräknare och ringa hit 

idrottsföreningar.  

 

Skolan har en Skol IF som betyder att skolan har en idrottsförening, liksom en vanlig 

idrottsförening, fast det är skolans ungdomar som styr vad de vill göra inom föreningen och de 

kan ansöka om pengar till olika idrottsliga material, utbildningar eller tävlingar till exempel. En 

respondent beskriver att det finns pengar att söka, men de vet knappt själva hur man sköter en 

Skol IF. Det är synd för det finns en massa duktiga och intresserade elever på skolan som skulle 

kunna ha Skol IF aktiviteter efter skolan menar flera lärare.  

 

5.4 Inre faktorer 
Den inre faktorn i form av engagemang som hör lite ihop med fysiska ramar då fler respondenter 

menar att många lärare behöver stöd och utbildning i SMARTIS för att känna att SMARTIS är 
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viktigt. Den inre faktorn är en av de faktorer som samtliga respondenter menar påverkar mest 

om SMARTIS ska fungera. En pedagog menar är att vill man ha SMARTIS och tycker att det 

är bra så har man det. Ytterligare tre respondenter menar samma sak, att det inte alls är jobbigt 

och att det inte behövs en massa utrustning för att ha SMARTIS. Allt som behövs är lite 

engagemang och fantasi.  

 

I intervjuerna uttrycktes en vilja att alla lärare borde ha som krav att bedriva SMARTIS, men å 

andra sidan fanns en oro att om en lärare tycker att SMARTIS är ”pest och pina” så kommer 

inte eleverna heller tycka att det är roligt.  

 

Det krävs mycket av lärarens ledarskap och engagemang för att kunna hantera en klass utanför 

klassrummet menar flera av de intervjuade lärarna. En respondent menar att i klassrummet sitter 

alla på sin plats och man kan ha full koll på eleverna. Men om man går ut så kan de försvinna 

var som helst om man inte ger dem något konkret att göra. En respondent sa: 

Det krävs mycket engagemang och finns en rädsla tror jag för att inte klara av, vissa 

lärare har inte förmåga att få med sig klassen. (R3) 

 

I citatet ovan antyds att en del lärare möjligen skulle behöva mer stöd för att kunna ha 

SMARTIS i praktiken. En pedagog menar att det kanske vore en bra idé att låta alla lärare ha 

SMARTIS med sin egen klass för att lära känna dem och öva sig på att leda klassen utanför 

klassrummets väggar. Alla lärare ska kunna ha SMARTIS för det är inte svårt och en respondent 

menar att man inte ens behöver ta med eleverna ut, man kan göra SMARTIS i klassrummet. 

Respondenten sa: 

Det behöver ju inte vara detta att de ska ut och springa 5 kilometer utan man kan ha 

klassrumsstyrketräning, klassrumsgympa det finns jätte många bra grejer som de kan 

köra så det behöver inte vara så stort. (R2) 

 

Respondenten beskriver att lärarna gör SMARTIS mycket större och svårare än vad det är. Men 

de lärare som inte tycker att det är viktigt med SMARTIS, som inte har sett fördelarna med 

SMARTIS de har inte SMARTIS. Respondenterna menar vidare att det behöver finnas en inre 

drivkraft att lärarna vill och vågar ha SMARTIS men det betyder tyvärr inte att SMARTIS 

kommer fungera då den inre-faktorn också är styrd av de yttre ramfaktorerna. 
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6. DISKUSSION 
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att med utgångspunkt i yttre ramfaktorer och en inre faktor undersöka 

svårigheterna med att driva SMARTIS.  

 

I den senast utkomna rapporten om SMARTIS (Carlman & Augustsson, 2009) beskrevs det en 

oro för att SMARTIS stod inför många förändringar då hela skolan skulle ha SMARTIS samt 

att friskvården i Värmland och Värmlands idrottsförbund inte längre skulle vara engagerade i 

projektet. Mot bakgrund av resultatet i föreliggande studie går det att se denna oro som befogad. 

Resultatet visar att SMARTIS inte fungerar på samma sätt som det gjorde förr och det beror på 

flera faktorer de viktigaste är tid, engagemang och ledning. Det som kommit fram tydligt i 

denna undersökning är att både inre och yttre ramfaktorer (Lundgren, 1999) påverkar om lärare 

har SMARTIS. 

 

Enligt ramfaktorteorins konstitutionella ram så behöver lärarna förhålla sig till läroplanen 

(Lundgren, 1999) och enligt resultatet menade respondenterna att läroplanen är mycket 

teoretisk och då får det praktiska, bland annat rörelse och fysisk aktivitet, stå tillbaka. Resultatet 

visar att det som trycks på från ledningen är att ”lektionen är helig” och då blir det omöjligt att 

göra något som bryter schemat om det inte kommer ifrån rektorn. I Wagnsson m.fl. (2006) 

beskrivs att ledningen var viktig för SMARTIS redan från början. Ledningens positiva 

inställning var en avgörande faktor när det skulle väljas vilken skola SMARTIS-projektet skulle 

utföras på. Den tidigare rektorn i skolan var mycket positiv och drivande i SMARTIS-projektet 

och tyckte att SMARTIS var mycket viktigt. Att rektorns roll var viktig beskrivs även i 

bunkefloprojektet där det var rektorn som bestämde, med utgångspunkt i läroplanen, att 

skoldagen skulle bli längre med mer fysisk aktivitet (Ericson, 2006). Resultatet som 

framkommit visar att utan en ledning som tycker att SMARTIS är viktigt är det omöjligt för 

lärarna att hålla igång SMARTIS. Respondenterna i rapporten menar att det just nu inte finns 

stöd från ledningen och att det inte känns som att ledningen tycker att SMARTIS är viktigt. 

Vidare visade resultatet att det finns en förhoppning från ledningen att lärarna ska bedriva 

SMARTIS under sina lektioner. Men det kontrolleras inte att detta görs och det bidrar till att 

det bara är få lärare som faktiskt använder SMARTIS.  

  

Den organisatoriska ram som enligt resultatet i denna rapport främst verkar påverka om lärarna 

har SMARTIS är tiden. Lärarna upplever enligt resultatet att tiden är för knapp och främst de 
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lärare som har kortare lektioner finner det svårt att ha SMARTIS med klasserna. För att spara 

tid för lärarna var tanken från början av SMARTIS att äldre elever skulle undervisa yngre elever 

i SMARTIS. De äldre kan visa på sin hälsokunskap och sådant som de har lärt sig om hälsa 

genom SMARTIS och lära de yngre, genom att ha SMARTIS lektioner med dem (Carlman & 

Augustsson, 2009). Vidare beskriver författarna att det redan då gick långsamt med att få 

igenom ett schema som kunde passa så de äldre kunde leda de yngre. Resultatet i den här studien 

visar att även om tanken med att äldre ska leda yngre var god så har det inte alls fungerat så då 

ledingen menar att lektionen är helig och missar eleverna en minut av lektionen så måste den 

tas ikapp. Det bidrar till att de äldre eleverna inte vill eller kan gå ifrån sina lektioner. Det tycker 

lärarna är synd då de menar att de har väldigt många bra ledare i alla klasser som skulle kunna 

ha SMARTIS på ett bra sätt med de yngre. Resultatet visar att lärarna vill ha SMARTIS på 

schemat och inte på elevernas raster utan på en egen SMARTIS-tid så som det var tidigare. De 

skulle även gärna se att SMARTIS blev större och kunde ligga i block på cirka en timme de 

dagar eleverna inte har idrott och hälsa. Detta är också enligt Stewart-Brown (2006) ett bra 

resonemang då deras studie visat att om ett hälsoarbete är varaktigt, alltså håller på under lång 

tid och intensivt, alltså mycket och ofta ger det större effekt än om det är kortsiktigt och låg 

intensivt. 

 

Den inre-faktor som enligt resultatet är viktig är engagemang. Detta går att tolka som att lärare 

som upplever SMARTIS som viktigt har SMARTIS, de lärarna som inte tycker att det är viktigt 

har det inte. Denna inre-faktor är dock styrd av de yttre ramfaktorerna. Resultatet visar att det 

sällan räcker att lärarna är engagerade och tycker att SMARTIS är bra för finns det inte tid eller 

stöd av ledningen så är det svårt för lärarna att genomföra SMARTIS.  

Enligt Wagnsson mfl (2008) och Carlman och Augustsson (2009) framgår det att intresset för 

SMARTIS var mycket varierat bland lärarna redan från början och att det främst var de som 

gillade fysisk aktivitet som gillade SMARTIS. Därav blev det viktigt att få föreläsningar om 

hur SMARTIS skulle bedrivas och vad lärarna kunde göra när de hade SMARTIS med 

klasserna, så att alla lärare kunde bidra till bra SMARTIS pass. När det gäller 

kompetensutveckling beskriver Wagnsson m.fl. (2008) och Carlman och Augustsson (2009) att 

den dåvarande rektorn tyckte det var viktigt att lärarna får föreläsningar om SMARTIS och 

fysisk aktivitet detta för att lärarna själva ska kunna utveckla sitt sätt att jobba med SMARTIS. 

Resultatet i den här studien visar att det idag behövs en uppfräschning av SMARTIS, enligt 

lärarna behöver det komma in föreläsare som berättar hur viktigt det är med rörelse. Det är även 

viktigt att de lärare som har svårigheter att få med sig en klass utanför klassrummet får det stöd 
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de behöver för att kunna utföra SMARTIS på ett bra sätt. Enligt resultatet så menar lärarna att 

tycker man att SMARTIS är bra så har man SMARTIS för det är inte svårt. Men är inte läraren 

engagerad då blir inte eleverna det. 

Stewart-Brown (2006) beskriver att det som är viktigt att tänka på när det gäller att få ett 

fungerande hälsoprojekt är att: lärarna får kompetensutveckling och att hela skolan ska 

involveras. I CATCH-projektet finns likheter med SMARTIS då lärarna fick utbildning och 

material för att kunna hjälpa sina elever att uppnå mer rörelse under skoldagen (McKenzie 

m.fl.,2001). 

 

6.2 Slutsatser  
Syftet med studien var att med utgångspunkt i yttre ramfaktorer och en inre faktor undersöka 

svårigheterna med att driva SMARTIS.  

Frågeställningarna var: 

- Vilka konstitutionella- organisatoriska- och fysiskaramar upplever pedagogerna4 som 

hinder och möjligheter att jobba med SMARTIS? 

- Vad upplever pedagogerna behövs för att SMARTIS ska bli långsiktigt? 

 

Resultatet har visat att det är svårt att driva SMARTIS om inte flera faktorer verkar tillsammans. 

Det blev tydligt att de viktiga ramfaktorerna var konstitutionella ramfaktorer i form av att 

SMARTIS behöver vara kopplat till styrdokumenten och skolans ledning måste vara positiva 

till projektet och tycka att SMARTIS är viktigt. Den viktigaste organisatoriska ramfaktorn 

enligt respondenterna är tid, då lärarna redan är stressade över allt som ska hinnas med i de 

olika ämnena. Det finns en önskan om att SMARTIS ska finnas på schemat så att alla elever får 

ta del av det inte bara de som har vissa lärare. Den Fysiska ramfaktorn flyter ihop lite med den 

inre faktorn då det enligt resultatet har kommit fram att personalutbildning i form av exempelvis 

föreläsningar om hur man kan göra SMARTIS är mycket viktig. Detta för att pedagogerna ska 

få ökat intresse, bli engagerade och hitta sitt eget sätt att ha SMARTIS. 

 

6.3 Metoddiskussion 
I arbetet användes en kvalitativ metod i form av intervjuer detta för att undersöka rektorns och 

lärares upplevelser. Att använda intervjuer har fungerat bra då det resulterade i att fånga 

                                                
4 Med pedagogerna menas både lärarna och rektorn i denna rapport. 
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respondenternas upplevelser av hälsoprojektet SMARTIS på ett lite djupare plan än vad man 

hade kunnat få med till exempel enkäter. Det jobbar inte så många på skolan så om det hade 

funnits mer tid hade alla kunnat få förfrågan om intervju om SMARTIS. Då hade resultatet 

kunnat säga mer om hur SMARTIS fungerar idag och det hade eventuellt gått att hitta fler 

aspekter och dra större slutsatser om vad som behövs för att hålla hälsoprojekt vid liv.  

 

När det gäller urvalet hade en önskan nu i efterhand varit att få en intervju med en eller fler 

tydligare motparter som inte uppskattat SMARTIS. Detta för att få en mer nyanserad bild av 

SMARTIS. Alla som intervjuades hade positiva erfarenheter av SMARTIS även om de såg 

svårigheter med att hålla hälsoprojektet vid liv.  

Ett besvärligt problem som dök upp var när det gällde att skydda de intervjuade, främst rektorn, 

från att bli offentliggjord i resultatdelen. Problematiken var hur mycket som skulle berättas om 

varje lärare och om rektorn eftersom skolan som har SMARTIS är en liten skola och det är 

relativt lätt att ta reda på vilka personerna är. Det största bekymret var ändå hur man skulle 

kunna skydda rektorns citat från att bli så lätta att uppfatta att just hen sagt det. Därför gjordes 

valet i resultatet att värna om konfidentielliteten, framför allt i rektorns citat, möjligen på 

bekostnad av att resultatet blev mer rörigt. Det valdes även att i större mån beskriva alla 

intervjuade som respondenter och pedagoger och inte lika mycket dela upp dem i lärare och 

rektor.  

 

Till intervjuerna användes en intervjuguide, eftersom teorin inte var bestämd innan intervjuerna 

ägde rum så var heller inte frågorna riktade så tydligt mot vilka ramfaktorer som påverkar 

SMARTIS överlevnad. Det hade varit en fördel om det var fallet. Intervjuguiden hade till stor 

del utgångspunkt i resultatet av tidigare SMARTIS rapporter. Med ett tillägg av mer 

ramfaktorteoretiska frågor hade intervjuguiden kunnat utvecklas ytterligare. Ramfaktorer som 

hade påverkat SMARTIS framträdde ändå tydligt i analysen, men de fysiska ramfaktorerna 

hade det kunnat vara fler frågor om. Så när det gäller validiteten om rätt frågor ställs så är svaret 

nej inte helt. Det hade blivit lättare att hitta mönster i respondenternas svar med en tydligare 

intervjuguide med mer fokus på ramfaktorteorin.  

 

I intervjuerna är att fler respondenter som säger att kursmålen är mycket mer teoretiska mer nu 

än tidigare. Intervjuerna kunde ha blivit bättre om kursmålen från Lpo 94 lästs på innan. Det 

ställdes inga följdfrågor i intervjuerna när respondenterna menade att det var stor skillnad i 

mellan kursmålen. En lärdom blir därför hur viktiga förberedelserna faktiskt är för att få till så 



25 
 

givande intervjuer som möjligt. Dels för att kunna få till dessa följdfrågor som hade kunnat 

resultera i för studien viktiga förklaringar och dels för att inte missa viktiga frågor. 

 

6.4 Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att få ett elevperspektiv, genom att antingen intervjua elever eller ge 

ut en enkät. Frågorna skulle kunna vara vad de tycker SMARTIS bidrar med eller vad 

SMARTIS är enligt dem. De kanske inte tycker att SMARTIS är bra alls och då är det möjligen 

slöseri med tid att eleverna ska ha SMARTIS. 

Vidare skulle det vara spännande att se om det som lärarna hoppas och tror inför framtiden 

kommer att infrias att hälsoprojektet kommer bli större och få mer fokus i skolan. Hur ser 

egentligen projektet ut om ytterligare 10 år? Kommer det vara större block med schemalagd 

SMARTIS som lärarna önskar? Eller kommer hela SMARTIS projektet ha runnit ut i sanden? 
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Bilaga 1 
SMARTIS intervjuguide: 

Vilka ämnen undervisar du i?  

klasser? 

Vad gör du på fritiden?  

Behövs det hälsoprojekt i Skolan? Utveckla! 

Beskriv vad SMARTIS är? 

Har du jobbat med något hälsoprojekt innan SMARTIS? 

Hur länge har du jobbat med hälsoprojektet SMARTIS? 

Hur blev du involverad i SMARTIS från början? 

Hur upplevde du SMARTIS när det startade/när du började? 

Vad är dina upplevelser av SMARTIS idag? 

Vad är SMARTIS idag? 

SMARTIS övergripande mål är att med hjälp av rörelseaktiviteter främja en aktiv och hälsosam livsstil 

hos barnen. Upplever du att SMARTIS lever upp till målet idag? Berätta! 

Det står på eda kommuns hemsida där man kan läsa information om SMARTIS är att det delas upp i kill- 

och tjejgrupper vid kuratorsamtalen i årskurs 3, 6 och 9. Hur ser du på det? 

Ifrån början så var lokala idrottsföreningar involverade i SMARTIS, hur ser det ut idag? Hur påverkar det 

SMARTIS? 

FÖRÄLDRARNA 

I en tidigare rapport uppges att föräldrastödet är viktigt när det gäller SMARTIS, hur ser det ut idag? Hur 

mycket är föräldrarna delaktiga i SMARTIS? 

LÄRARNA 

I den senaste rapporten av SMARTIS säger lärarna att de vill schemalägga SMARTIS för att få det att 

fungera, hur ser det ut idag? 

Från början av projektet var inte alla lärare lika involverade i SMARTIS hur ser det ut idag? 

Det fanns också önskemål om att även lärarna skulle få ta del av det hälsofrämjande arbetet och att även 

de skulle få en mer hälsosam livsstil. Har något sådant uppnåtts? 

Hur mycket jobbar du med SMARTIS idag? 

Vad gör du konkret? 

KLASSERNA 

Enligt den senaste rapporten som gjordes 2008 var det vissa elever som hade gått SISU-ledarutbildning 

för att kunna leda yngre elever. Hur ser det ut idag? 

Från en tidigare rapport så fungerar SMARTIS bättre på låg och mellanstadiet än på högstadiet. Hur ser 

det ut idag?  

STYRKOR 



 

Vilka styrkor ser du med SMARTIS? 

Vad är det bästa? 

Finns det någon anställd SMARTIS-inspiratör som bara arbetar med att föra SMARTIS framåt? Behövs 

den? Vad skulle den kunna ha gjort/göra?  

SVAGHETER 

Vilka svagheter/hinder ser du med SMARTIS? 

Vad är det sämsta? 

Vad upplever du att det finns för svårigheter med att hålla SMARTIS vid liv? 

Vem eller vilka ser du som de som leder SMARTIS framåt? 

FRAMTIDEN 

Finns det SMARTIS på fler skolor? Sker det något samarbete skolorna emellan med idéer om utveckling 

och liknande? 

Skulle du vilja utveckla SMARTIS? Hur? 

Vad borde vara nästa steg i SMARTIS utvecklingen enligt dig? 

Var ser du SMARTIS i framtiden? Om ytterligare 10 år? 

Är det något du vill tillägga? 

 
 


