
Piggare klassrum 
-En föreläsning kring hur det går att arbeta med fysisk 

aktivitet och hälsa inom ramen för hela skoldagen.



Nya Karlslundsskolan
• Friskola, ägs av den ideella fotbollsföreningen 

Karlslunds IF HFK

• Startade år 2012

• Idag cirka 190 elever och cirka 30 pedagoger

• F-6 skola

• Idrott och hälsa profilering



Problemområde

• Barn och unga rör på sig allt mindre. 

• Elevers måluppfyllelse i skolan. 



Skolbarns hälsovanor 2017/18

Figuren visar andel (i procent) flickor och pojkar som uppger att de varit 

fysiskt aktiva minst en timme om dagen under de senaste 7 dagarna. 

• Andelen som når rekommendationerna är 9-22%.

• Desto äldre eleverna blir desto mindre benägna att 

nå rekommendationerna.

• Flickor är mindre benägna att nå 

rekommendationerna än pojkar. 



Min roll som profilutvecklare
• Haft uppdraget sedan HT17.

• Tredelat uppdrag: mot skolans tre idrottsfördjupningar,

mot eleverna, mot personalen. 

• Avsatt tid varje vecka. 

• Tre timmar på schemat, varav en timme till 

personalträning. 

• Fria händer att komma med idéer/ stort inflytande.



Del 1. Idrottsfördjupningarna 



Idrottsfördjupningar
• Idrottsfördjupning 2 ggr/vecka för elever i årskurs 4-6. 

• Gymnastik- och dans, fotboll och allmän.



Idrottsfördjupningarna

• Tre gånger per termin - gemensamma 

teoretiska pass. Kost, anatomi, mental 

träning. 

• Tre gånger per termin – gemensamma 

praktiska pass. Uthållighet, styrka, 

koordination, snabbhet och rörlighet.



Del 3. Alla elever 



Eleverna - allmänt
• Morgonpuls för alla elever i F-klass-årskurs 3 varje morgon (dans/promenad). 

• Morgonpuls för årskurs 6 en dag i veckan innan skoltid (med pulsband). 

• Pulspass samt frukost innan nationella proven i årskurs 6. 

• Utomhuspedagogik minst ett tillfälle varje vecka i alla klasser. 

• Lektionerna i idrott och hälsa schemalagda på morgonen – för att få ut störst effekt 

av pulsträning. ”tyngre ämnen” så som matematik direkt efter idrotten.

• Hälsomål på utvecklingssamtal. 

• Motoriktest på lektionerna i idrott och hälsa – elever erbjuds extraidrott därefter.

• Arbetar på olika sätt med mental hälsa.  



Rörelsepauser
• Rörelsepauser under alla teoretiska lektioner. 

• Veckans utmaning 



Flexibla klassrumslösningar



Skolgårdsdisco
• Disco första torsdagen varje månad. 

• På förmiddagsrasten. 

• Alltid ett tema. 

• Lärarna uppträder med en dans  sen 

aktiviteter. 

• Syfte: skapa vi-känsla, bidra till ökad fysisk 

aktivitet och låta eleverna prova nya aktiviteter.



Del 3. Personalen 



Personalen på NKS…

• Erbjuds gruppträningspass i anslutning till arbetstid varje vecka. 

• På stängdagar/lovdagar ca 2-3ggr/termin har personalen 

obligatoriska träningspass utformade så att alla kan delta. 



Personalen på NKS 
• Gemensam personalfrukost (skolan bjuder) första fredagen varje 

månad. 

• Trivselgrupper. 

• På APT och andra konferenser genomförs inslag av mental träning och 

massage.

• Friskvårdstävlingar. Just nu: promenadtävling.

• Gemensamma Facebookgrupper. 



Vad har vi fått för resultat? 
• Fler elever på vår skola når rekommendationerna 

gällande fysisk aktivitet. 33-44%.

• Desto äldre eleverna blir, desto mer benägna är 

de att nå rekommendationerna. 

• Finns ingen signifikant skillnad mellan flickor och 

pojkar. 

• Lärare och elever upplever ökad koncentration 

och kreativitet under lektioner. 

• Eleverna har en positiv inställning till våra ökade 

insatser kring fysisk aktivitet.
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Vårt arbete framöver…

• Utveckla vår flexibla klassrumsmiljö ännu mer

• Involvera eleverna ännu mer

• Sprida vår kunskap/erfarenhet 

- Föreläsningar 

- Workshops på skolan 

• Fortsätta utveckla verksamheten på alla plan. 



Följ oss på Instagram

@Piggareklassrum


