
Välkommen till webbinariet med 
Ulrika Nilsson på Stockholm stad

Webbinaret spelas in och länken hittar ni på www.scriin.org

15:30 Kort intro Malin
15:35 Ulrika berättar om Spring i Benen
16:00 Frågor (skriv i chatten)





Fysisk aktivitet och rörelse under 
skoldagen

Stockholms stad



Stockholms stad
• 13 stadsdelsförvaltningar

• 142 kommunala grund- och grundsärskolor

• Sju grundskoleområden

• En grundskolechef per område

Område 1 - Bromma - Kungsholmen
Område 2 - Enskede-Årsta-Vantör-Skärholmen
Område 3 - Farsta-Skarpnäck
Område 4 - Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö
Område 5 - Rinkeby-Kista-Tensta
Område 6 - Norrmalm-Södermalm-Östermalm
Område 7 - Hässelby-Vällingby-Spånga



Spring i benen

• Ett initiativ från en av dåvarande grundskolechefer, Christer Oja 

• 3års-projekt: öka den daglig fysisk aktivitet under skoldagen

• Startade 2017 med en representant från varje skola

• Träffar 2ggr/termin områdesmöte/stormöten 

• Grundidé: Dela goda exempel på daglig fysisk aktivitet
• Handledning och elevledarutbildning för att komma igång

• 2018 Skolverket – stöd- & inspirationsmaterial

• Från 2021 – rörelse under skoldagen en del av 
Utbildningsförvaltningens organisation





Fysisk aktivitet i Stockholms stads 
kommunal grund- och grundsärskolor

Stockholms stad arbetar enligt Folkhälsomyndighetens rekommenda6on för daglig 
fysisk ak6vitet där skolan uppmuntras 6ll a< erbjuda 45 minuter av de 
rekommenderade 60 minuterna fysisk ak6vitet om dagen. 



• Rastnätverksträffar och inspirationsträffar med goda exempel från stadens skolor
• Material, tips och förslag på aktiviteter, lekar och rörelsepauser
• Workshop och utbildning för personal 

Ø Rörelse under skoldagen 
Ø Utbilda dina elever till rörelseledare
Ø Aktiva och organiserade raster!

• Lovsimskola

Läs mer:  Rörelse under skoldagen | Pedagog Stockholm

Stöd till skolan  - För utökad rörelse under skoldagen

https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/rorelse-under-skoldagen/


Välj tre av aktiviteterna och 
genomför tillsammans: 

Räkna högt!

10 SuperMario-hopp

Exempel på 

material & tips



Rörelse i korridoren

Material som inspirerar till 
mer rörelse



Varför mäta fysisk aktivitet?

• Enkät 2017 och 2018

• Indikator i ILS

Enkäter eller indikatorer kan ej säkert svara på 
hur fysiskt aktiva eleverna är. 



Mäta fysisk aktivitet

Bakgrund - Enkäter med uppskattade data kan inte säkert svara på hur fysiskt 
aktiva eleverna är, mätningen ger en faktiskt och mer rättvis bild över hur aktiva 
eleverna är under skoldagen. 

Syfte - Vi mäter för att ta reda på var eleverna befinner sig i förhållande till målet 
45 min fysisk aktivitet per skoldag, dvs 9000 steg. 



Pilotgrupp 2019/2020

• 10 kit och 10 skolor inkl. grundsärskolan

• Mätningen genomfördes i åk 2, åk 5 och åk 8 (VT 20)

• Första mätningen vt20

• Bestämda mätperioder

• Statistik på skolnivå & årskurs

• Strävans mål: 45min fysik aktivitet per skoldag, motsvara 
ca 9000 steg



• Mätningen genomförs i valfri årskurs i grund- och grundsärskolan.

• Spring i benen följer upp fysisk ak6vitet på skolnivå (gruppnivå och årskurs). 

• Hur mätresultat hanteras ska löpande diskuteras på skolnivå och förvaltningsnivå.

• Beakta a< skolor inte bör jämföras med varandra. 

• Data från mätningen får ej lämnas ut 6ll någon annan.

• Beakta a< skolor har olika förutsä<ningar men alla kan nå målen.

• Beakta a< elever har olika förutsä<ningar a< nå målen. 

• Mätning får inte bli nega6vt för eleverna.       

• Skolan informerar vårdnadshavare och personal 

• Skolan informerar elever inför mätning så de rör sig som 6digare. 

Riktlinjer för a. mäta fysiska ak3vitet i Stockholm stads grund-
och grundsärskolor

Våra riktlinjer uppdateras, justeras och förbättras genom dialog med deltagande skolor i 
början och slutet av varje mätperiod. 



Informa3on 3ll vårdnadshavare och skola

Vik;gt a< våra mätningar inte registreras på individnivå och är frivillig.

Inför mätning ska medarbetare, elever och vårdnadshavare informeras.

A< tänka på inför mätning:

1. A< informera eleverna om a< det är frivilligt a< delta.

2. Vi mäter på gruppnivå, dvs klass, årskurs och skola.

3. Elevresultat får inte blir offentliga.



Fysik aktivitet – utveckling 2020-2022 
(steg/dag alla årskurser)



Fysisk aktivitet per åldersgrupp 2020-2022 (steg/dag)



Fysisk aktivitet pojkar och flickor 2020-2022 
(steg/dag alla årskurser)



• Utökat till 20 kit
• Gemensam uppstart vid terminsstart och återkoppling vid terminsslut

• Skolan får låna aktivitetsmätare under hela terminen för möjlighet att genomföra fler 
mätperioder och fler klasser/årskurser på skolan

• Mätningen genomförs i grund- och grundsärskolan i de årskurser som skolan väljer 

• Drygt 60 skolor genomfört mätning sen start 2019, många skolor fler omgångar

• Resultatet från mätningen kan användas i skolans systematiska kvalitetsarbetet till att 
motivera fortsatt arbetet med att erbjuda daglig fysisk aktivitet till våra elever. 

Vt 21- Ht 22



Fysisk aktivitet VT 22 (steg/dag alla årskurser) 

Genomsnitt Sthlm stad: 5663



Fysisk ak8vitet i Stockholms stads kommunal 
grund- och grundsärskolor

Rörelse under skoldagen | Pedagog Stockholm

https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/rorelse-under-skoldagen/


Ulrika Nilsson

Epost: Ulrika.a.nilsson@edu.stockholm.se

Tel: 076 123 30 04


