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”Vi kallade oss alltid SMARTISARNA”

De flesta barn och ungdomar i Sverige är inte tillräckligt fysiskt aktiva. I Sverige 
idag är det få barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet på 
60 minuter per dag. Forskningsgenomgångar har dokumenterat att skolbaserade 
interventioner har möjlighet att förbättra den fysiska statusen hos elever. 
Värmlands Idrottsförbund och Friskvården i Värmland beslutade 2004 att göra 
en satsning på ett hälsofrämjande skolprojekt – som fick namnet SMARTIS. 
Huvudmålet med SMARTIS var att öka barnens fysiska aktivitetsgrad i skolan 
och på fritiden samt att förbättra den fysiska förmågan. I föreliggande rapport 
studeras elevers beskrivningar av SMARTIS betydelse för deras levnadsvanor 
under och efter projektet. Studiens design omfattade individuella intervjuer 
och en gruppintervju med elever som tidigare deltagit i SMARTIS. Resultatet 
analyseras och diskuteras utifrån hur eleverna upplevde SMARTIS under sin 
tid på skolan och vilken betydelse SMARTIS har haft för det liv de lever idag. 
I rapporten synliggörs att för att ge alla elever möjlighet att utveckla varaktiga 
beteenden och vanor utanför skolan bör hälsofrämjande arbete i skolan vara 
relevant för eleverna och att de kan relatera de aktiviteter som genomförs till sig 
själva och deras vardagliga liv.
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Sammanfattning 

Värmlands Idrottsförbund och Friskvården i Värmland beslutade 2004 
att göra en satsning på ett hälsofrämjande skolprojekt – som fick 
namnet SMARTIS. Huvudmålet med SMARTIS var att öka barnens 
fysiska aktivitetsgrad i skolan och på fritiden samt att förbättra den 
fysiska förmågan. Ytterligare delmål var att förbättra barnens, 
självuppfattning, koncentrationsförmåga och kostvanor. SMARTIS - 
modellen utvecklades och utprövades under tre år i en 
mellanstadieklass vid Hierneskolan (F-9) i Eda kommun. Efter att 
projektet hade avslutas var tanken att projektet skulle övergå till att bli 
en permanent del i skolans verksamhet. Huvudsyftet med föreliggande 
rapport var att studera elevers beskrivningar av SMARTIS betydelse för 
deras levnadsvanor under och efter projektet. Vid undersökningens 
start (våren 2012) var det ett år sedan som SMARTIS-eleverna hade 
slutat årskurs nio. Följaktligen var det sju år sedan eleverna påbörjade 
sin medverkan i SMARTIS-projektet.  

Studiens design omfattade individuella intervjuer och en 
gruppintervju. Urvalet till de individuella intervjuerna bestod av åtta 
stycken (fyra pojkar och fyra flickor). I gruppintervjun ingick fyra 
elever (tre flickor och en pojke). Frågorna berörde främst två 
huvudområden: a) Hur upplevde de SMARTIS under sin tid på 
Hierneskolan och b) vilken betydelse har SMARTIS haft för det liv de 
lever idag.  För att kunna sätta in elevernas upplevelser av SMARTIS i 
ett kulturellt och socialt sammanhang innehöll intervjuguiden också 
frågor om egna fritidsvanor då och nu, deras föräldrars fritidsvanor och 
hur de upplevde sin skoltid och att växa upp i Koppom. 

Intervjusvaren visade på en stor samstämmighet, där eleverna 
upplevde SMARTIS som roligt och meningsfullt. De kände att de var 
utvalda och att de var först med att få vara med om något liknande. 
Vidare hade eleverna genom SMARTIS förvärvat kunskaper, 
erfarenheter om fysisk aktivitet och kost och också till viss del 
beteenden och förhållningssätt, som på olika sätt bidragit till deras 
förhållningssätt och handlande idag. Däremot visade resultatet ett 



 
 

varierat och särskiljande utfall. Detta blev synligt i resultatet genom att 
de som beskrev att SMARTIS hade bidragit till fortsatt fysisk aktivitet 
var elever som också uttryckte ett grundläggande intresse för idrott och 
fysisk aktivitet. Mindre betydelse hade SMARTIS för elever med en 
livsstil och ett intresse som inte harmonierade med idrott och fysisk 
aktivitet. 
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1 Inledning 

De flesta barn och ungdomar i Sverige är inte tillräckligt fysiskt aktiva. 
I Sverige idag är det få barn som når den rekommenderade mängden 
fysisk aktivitet på 60 minuter per dag. Därutöver är olika grupper av 
unga mer stillasittande än andra. Flickor är mindre fysiskt aktiva, 
särskilt i tonåren, än pojkar och tonåringar är mindre fysiskt aktiva än 
yngre barn. (Nyberg, 2017). Det har också visats att var femte ungdom 
har övervikt eller fetma. Övervikt och fetma är vanligare bland 
ungdomar i familjer med låg utbildning, lägre inkomst och/eller som 
bor i glesbebyggda områden. Vidare äter unga för lite frukt och 
grönsaker och en stor del av energin kommer från godis, läsk, kakor 
och snacks. Matvanorna är sämre bland ungdomar som har föräldrar 
med låg utbildning och/eller inkomst (Lemming, Moraeus, Petrelius 
Sipinen, & Lindroos, 2018). 

Sedan början av 2000-talet har det blivit en ökad medvetenhet i 
Sverige om övervikt, hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Under 
denna tidsperiod har det gjorts ett flertal hälsofrämjande satsningar för 
barn och unga i förskolan, skolan, fritidsverksamhet och 
idrottsföreningar (Carlman, 2015; Hedström, 2016; Karlsson, 2017; 
Regeringsbeslut U2016/04956/S).   

Forskningsgenomgångar har dokumenterat att skolbaserade 
interventioner har möjlighet att förbättra kunskapen och attityder, 
beteende och den fysiska statusen hos elever. Studier har också visat 
att ökad fysisk aktivitet i skolan kan bidra till förbättrade 
skolprestationer (Bergström, Lynch, Rahman, Schäfer Elinder, 2017; 
Dobbins, Husson, DeCorby, & LaRocca, 2013; WHO, 2009; Karlsson, 
2017; CDC, 2010). Dobbins m.fl. (2013) varnar dock för att det finns en 
risk för felaktigheter i dessa studier och att de skillnader som redovisas 
är relativt små och därför bör tolkas försiktigt. Genomgående i 
forskningsgenomgångar påpekas också att de flesta studierna är gjorda 
under en relativt kort tid. Beteendeförändringar och förändringar av 
den fysiska statusen tar ofta lång tid att införliva och därmed kan full 
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effekt av en intervention endast utläsas långsiktigt. Det är också oklart 
i vilken omfattning satsningarna når de som behöver det mest och 
deras betydelse för beteenden och vanor utanför skolan (Bergström 
m.fl., 2017; Dobbins, m.fl., 2013; WHO, 2009). 
 
 
1.2 Bakgrund 

Värmlands Idrottsförbund och Friskvården i Värmland beslutade 2004 
att göra en satsning på ett hälsofrämjande skolprojekt – som fick 
namnet SMARTIS. Denna satsning finansierades genom Handslaget 
och med stöd från Region Värmland. Tanken var att utveckla en modell 
genom vilken barn kan uppnå en ökad rörelseglädje, och därigenom 
utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. Kravet var att delarna i modellen 
skulle överensstämma med den gällande läroplanen och inte nämnvärt 
öka skolans utgifter. Under våren 2005 tillfrågades ämnet 
idrottsvetenskap vid Karlstads universitet om att delta i processen med 
att utarbeta och utvärdera SMARTIS – modellen. Huvudmålet med 
SMARTIS var att öka barnens fysiska aktivitetsgrad i skolan och på 
fritiden samt att förbättra den fysiska förmågan. Ytterligare delmål var 
att förbättra barnens kostvanor, självuppfattning och 
koncentrationsförmåga och kostvanor.  

SMARTIS - modellen utvecklades och utprövades under tre år i en 
mellanstadieklass vid Hierneskolan (F-9) i Eda kommun. I modellen 
kom följande komponenter att ingå: (1) Idrottsaktivitet – Involvering 
av föreningslivet (2) SMARTIS - inspiratör – En person med uppgiften 
att ge barnen verktyg som behövs för att delta eller starta upp olika 
lekar på rasterna (3) Motorisk träning – Barnen fick vid ett tillfälle i 
veckan möjlighet att särskilt träna motorik (4) Idrott och hälsa – 
Utökad tid för ämnet samt mer fokus på motorik (5) 
Föräldraengagemang – Regelbundna föräldramöten samt att 
föräldrarna i högre grad skulle försöka involveras i barnens 
hälsofrämjande aktiviteter (6) Utbildning av personal – Ta del av 
information om SMARTIS - projektet samt utveckla teoretiska och 
praktiska kunskaper om barns rörelse och dess möjliga effekter (7) 
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Kostlära – Utveckla kunskap om kostens betydelse (8) Aktivitetsläxa 
– Att tillsammans med föräldrarna aktivera sig fysiskt under tiden som 
läxornas bearbetas. Komponenterna Aktivitetsläxa och Kostlära 
tillkom år 2 medan övriga komponenter fanns med från år 1.  

Arbetet med att utvärdera och utarbeta SMARTIS – modellen 
resulterade i följande rapporter: ”SMARTIS – den rätta vägen till ökad 
rörelse?” (Wagnsson, Hammar, Hofstedt, Gillgren & Örnstedt, 2006) 
som är en utvärdering av år ett och ”SMARTIS – blev det smartare än 
det låter. En utvärdering av SMARTIS – projektet på uppdrag av 
Värmlands idrottsförbund.” (Wagnsson, Olsson, Hofstedt, Gillgren, & 
Örnstedt, 2007) som är en utvärdering av år två.  

I syfte att ta reda på om projektet hade haft någon effekt på eleverna 
mättes följande indikatorer: fysisk aktivitet på fritiden, kondition, BMI, 
motorisk utveckling, koncentrationsförmåga, självkänsla, upplevd 
hälsa och kost. För att kunna dra säkrare slutsatser om eventuella 
effekter jämfördes SMARTIS – klassens värden med värden från en 
referensklass som inte hade deltagit i SMARTIS – projektet. Vidare 
intervjuades elever och personal för att få kunskap om deras 
upplevelser av projektets verksamhet.  

Vid utvärderingen av SMARTIS - modell 1 framkom att inga större 
förändringar hade skett till följd av modellens tillämpning. Dock 
märktes tendenser att SMARTIS - klassens flickor blivit mer fysiskt 
aktiva på fritiden och stärkt sin självkänsla i något högre grad än 
referensklassens flickor. Därutöver värderades pojkarna i SMARTIS - 
klassen ha förbättrat koncentrationsförmågan i högre utsträckning än 
motsvarande i referensklassen. Vidare framkom att komponenten 
Idrottsaktivitet föreföll ha tillämpats väl. Övriga komponenter 
däremot visade sig vara svåra att tillämpa varför vissa förändringar 
rekommenderades. 

Utvärderingen av SMARTIS - modell 2 visade att komponenten 
Idrottsaktivitet fortfarande var uppskattad. Likaså fungerade den nya 
komponenten Kostlära på ett bra sätt. Det framkom också att några 
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komponenter fungerade bättre nu än vad som framkom vid den första 
utvärderingen. Motorisk träning verkade vara mer uppskattat år 2 tack 
vare att aktiviteterna till större del hade utgångspunkt i leken. Vid 
utvärderingstillfälle 2 var också fler lärare än tidigare engagerade och 
positivt inställda till föreläsningstillfällena. Komponenten Idrott & 
hälsa fungerade också bättre än tidigare. Komponenter som inte hade 
fungerat väl var Föräldrainvolvering och Aktivitetsläxa.  

De mätningar som gjordes för att studera eventuella effekter (fysisk 
aktivitet på fritiden, kondition, BMI, motorisk utveckling, 
koncentrationsförmåga, självkänsla, upplevd hälsa och kost) visade 
inte på några generella förändringar i positiv riktning. Åtminstone inte 
i den utsträckningen att utvecklingen skilde sig gentemot 
referensklassen.  

Mot bakgrund av de resultat som framkom pekade utvärderingarna på 
vikten av att se SMARTIS mer i ett långsiktigt perspektiv. 
Livsstilsförändringar tar tid och dessa sker ofta stegvis utifrån stora 
individuella variationer. Vidare rekommenderades att eleverna i större 
utsträckning skulle få vara med och utforma SMARTIS – aktiviteterna. 

Under 2009 gjordes en tredje utvärdering (Carlman & Augustsson, 
2009). SMARTIS-eleverna gick då i årskurs sju. De tre år som 
SMARTIS hade bedrivits som ett projekt hade avslutas och tanken var 
att SMARTIS skulle integreras i skolans ordinarie undervisning. 
Resultatet visade en tendens till att SMARTIS – eleverna höll kvar 
leken i större omfattning än referensklassen. Därutöver visade 
enkätundersökningen inte på några betydande positiva förändringar. 
Intervjuer med eleverna visade att SMARTIS hade fått eleverna att 
tänka på frågor som berör fysisk aktivitet och kost, men att det inte 
hade lett till några betydande beteendeförändringar. Vissa elever 
uppgav emellertid att de hade blivit mer fysiskt aktiva och att de hade 
förändrat sina kostvanor. 
 
 
1.3 Uppdrag och syfte 
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Under våren 2012 inleddes diskussioner mellan Värmlands 
idrottsförbund och forskargruppen i idrottsvetenskap på Karlstads 
universitet samt Eda kommun om att följa upp SMARTIS-eleverna. Vid 
den tidpunkten var det ett år sedan som SMARTIS-eleverna hade slutat 
årskurs nio på Hierneskolan. Följaktligen var det sju år sedan eleverna 
påbörjade sin medverkan i SMARTIS-projektet. Syftet skulle vara att 
studera vilken betydelse erfarenheterna av SMARTIS hade haft i ett 
längre perspektiv. Diskussionerna ledde fram till beslutet att en 
uppföljning skulle genomföras. Forskargruppen i idrottsvetenskap vid 
Karlstad universitet fick i uppdrag att genomföra undersökningen. Det 
övergripande upplägget diskuterades tillsammans med Värmlands 
idrottsförbund och Eda kommun. Dock lämnades en stor frihet till de 
enskilda forskarna att formulera forskningsfrågor och att designa 
studien.  

Huvudsyftet med föreliggande rapport var att studera elevers 
beskrivningar av SMARTIS betydelse för deras levnadsvanor under och 
efter projektet. För att kunna analysera och få en förståelse för 
eventuella effekter på elevernas beteende av SMARTIS utanför skolan 
krävs också kunskap om de situationer där erfarenheterna av 
SMARTIS har uppstått. Härigenom var också en del av syftet att 
studera hur SMARTIS-eleverna upplevde SMARTIS under tiden de 
gick på Hierneskolan. 
 
 
1.4 Teoretisk ansats – situerat lärande 

Vid utvärderingar är det vanligt att enbart studera relationen mellan 
uppsatta mål och resultatet utan att förklara och analysera varför 
resultatet ser ut som det gör (Patriksson m.fl., 2012). Dock menar 
Ekholm och Lander (1993) att det behövs vidare referensramar än de 
dagliga tankebanorna, och att förklaringar av resultatet bör lyftas fram 
med hjälp av teorier. Uppdraget att undersöka SMARTIS-projektets 
långsiktiga betydelse bedömdes vara så komplext att studien inte 
enbart borde vara beskrivande utan också analyserande och 
förklarande. Situerat lärande som analytiskt verktyg är lämpligt 
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eftersom syftet är att undersöka vilken betydelse kunskaper och 
erfarenheter som eleverna har förvärvat i SMARTIS relateras till andra 
sammanhang i elevernas liv. Utgångspunkten i situerat lärande är att 
lärandet sker i samspel mellan individen och den direkta omvärlden. 
Det innebär att lärandet är knutet till en specifik situation och ett 
specifikt tillfälle, och också i vidare mening kan relateras till 
samhälleliga strukturer och normer. Lärprocessens betydelse kan då 
studeras utifrån vilken omfattning erfarenheter och kunskaper ligger 
till grund för och nyttjas i andra kontexter och situationer av individer 
och grupper (Lave & Wenger, 1991)  
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2 Metod 
 
 
2.1 Design 

För att erhålla kunskap om relationen mellan erfarenheter och 
kunskaper av SMARTIS och den livsstil som SMARTIS-eleverna har 
idag krävs data om elevernas upplevelser av SMARTIS och hur 
SMARTIS har givit mening åt deras handlingar. Mot denna bakgrund 
bedömdes intervjuer vara en lämplig datainsamlingsmetod, både 
individuella intervjuer och en gruppintervju. Individuella intervjuer 
genomfördes för att fördjupa den enskildes erfarenheter och förståelse 
av SMARTIS. Syftet med en gruppintervju var att erhålla kunskap 
utifrån att eleverna tillsammans diskuterade sina gemensamma 
kunskaper och erfarenheter av att ha deltagit i SMARTIS. Det gav 
eleverna ett tillfälle att reflektera och problematisera sina egna tankar 
om SMARTIS. Därutöver hade de tillsammans möjlighet att komma på 
sådant som de inte reflekterat över på egen hand tidigare. (Dahlin 
Ivanoff & Holmgren, 2017; Silverman, 2008).  
 
 
2.2 Urval 

Studiens syfte krävde att de informanter som valdes ut hade erfarenhet 
av hela den period som SMARTIS bedrivits. Eleverna som valdes ut 
hade gått i SMARTIS-klassen från årskurs fyra till årskurs nio. Totalt 
var det tretton elever som passade in på detta kriterium. Mot bakgrund 
av studiens ekonomiska och tidsmässiga ramar bestod urvalet av åtta 
stycken. För att inkludera både flickor och pojkar i studien valdes fyra 
pojkar och fyra flickor slumpvis från klasslistan. De utvalda eleverna 
tillfrågades i ett senare skede om att vara med på en gruppintervju. Det 
var fyra stycken som hade möjlighet att vara med, och som alla tackade 
ja till att delta (tre flickor och en pojke).  
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2.3 Tillvägagångssätt 

Ett brev skickades ut till de utvalda eleverna innehållande information 
om studiens syfte och etiska förhållningssätt samt en förfrågan om de 
ville delta i studien. Efter någon vecka när inget svar hade inkommit 
kontaktades eleverna på telefon, där samma information som fanns i 
brevet delgavs. Sju elever gav sitt medgivande medan en elev tackade 
nej. Det medförde att ytterligare en elev slumpmässigt valdes ut. Den 
eleven gav sitt medgivande till att delta i undersökningen. För att få 
informanterna att i så stor utsträckning som möjligt att medverka 
anpassades tider och platser för intervjuerna till stor del efter 
informanternas önskemål.  Intervjuerna genomfördes på lämpliga 
platser i den stad där respektive elev bedrev sina gymnasiestudier. 
Däremot genomfördes gruppintervjun på Hierneskolan. Innan 
intervjuerna startade gavs åter den informationen som tidigare 
delgivits muntligt och via brev. Intervjuerna spelades in efter 
godkännande från informanterna. De individuella intervjuerna pågick 
i ca 25-40 min och gruppintervjun i cirka en timme. 
 
 
2.4 Datainsamlingsinstrument 

Intervjuernas utformning i föreliggande studie kan liknas vid vad 
Ekholm och Lander (1994) benämner som en fokuserad intervju. Den 
fokuserade intervjun innebär att respondenten får prata relativt fritt 
runt ett antal frågeområden som intervjuaren i förväg har bestämt. 
Genom detta tillvägagångssätt gavs individerna goda möjligheter att 
berätta om sina personliga upplevelser och erfarenheter av SMARTIS. 
Som intervjuare var det också möjligt att göra uppföljningsfrågor med 
koppling till deras svar. En intervjuguide användes för att 
fokusområdena för intervjun skulle fångas in vid intervjusituationen. 
Frågorna berörde främst två huvudområden: a) Hur upplevde de 
SMARTIS under sin tid på Hierneskolan och b) vilken betydelse har 
SMARTIS haft för det liv de lever idag. För att kunna sätta in elevernas 
beskrivningar i ett kulturellt och socialt sammanhang innehöll 
intervjuguiden också frågor om egna fritidsvanor då och nu, deras 
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föräldrars fritidsvanor och hur de upplevde sin skoltid och att växa upp 
i Koppom. Vid gruppintervjun fick de mer fritt mot bakgrund av sina 
delade erfarenheter resonera utifrån de två övergripande 
frågeområden med få följdfrågor från intervjuaren. Interaktionen 
mellan informanterna fick styra intervjun och där intervjuaren mer 
intog rollen som moderator (Dahlin Ivanoff & Holmgren, 2017). 
 
 
2.5 Analys 

Första delen av analysen började med att data kodades och att 
tematiska huvudrubriker gavs åt avsnitt som passade ihop 
betydelsemässigt. Analysen fortsatte sedan med att kategorisera 
koderna efter studiens två huvudfrågor: SMARTIS under tiden på 
Hierneskolan och SMARTIS effekter på deras liv idag. Steg tre i 
analysen innebar att söka efter mönster, kontraster och teman i 
materialet (Braun & Clarke, 2008; Silverman, 2008).  
 
 
2.6 Etiska överväganden 

Samtliga informanter informerades om studiens syfte och att det var 
frivilligt att delta samt att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. 
Mot bakgrund av denna information fick eleverna ge ett informerat 
samtycke till att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017).  
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3 Resultat 

Resultatdelen redogör inledningsvis för elevernas upplevelse av 
SMARTIS under tiden de gick på Hierneskolan, under åren 2005-2011. 
Enskilda komponenter i SMARTIS-modellen kommer inte specifikt att 
utvärderas och analyseras. Detta har gjorts i tidigare 
utvärderingsrapporter. I föreliggande rapport är fokus på elevernas 
upplevelser av SMARTIS och vilka delar som har betytt mest för dem. 
De upplevelser av SMARTIS som tydligast framträder i datamaterialet 
är det som redovisas och analyseras nedan.  
 
 
3.1 Upplevelser av SMARTIS under tiden på Hierneskolan 
 
 
3.1.1 Vad var SMARTIS? 

Informanterna berättade att SMARTIS generellt upplevdes som ett 
positivt inslag i deras skoldag. I samband med uppstarten av 
verksamheten fanns det dock en osäkerhet om vad SMARTIS var för 
någonting. Efter denna inledande oklarhet så förknippades SMARTIS 
främst med rörelse. Detta uttrycktes av en elev på följande sätt: 
 

Det första jag tänkte på det är att man skulle bli smart. Det absolut första när 
man liksom började med det. Men sen när vi höll på med det när man tänker 
på det då är det liksom en rolig grej vi gjorde på skolan att vi fick röra på sig 
ordentligt. Så det var det man tänkte på. 

 
Utsagan ovan visar att eleverna tyckte att det var roligt och spännande 
att få vara med i SMARTIS och flera berättelser vittnade om att det 
fanns en stolthet i att få vara med och att det blev något som klassen 
enades runt. En elev menade att: ”Vi kallade oss alltid 
SMARTISARNA”. I gruppintervjun visade sig denna stolthet på 
följande sätt:  
 

E1: Från början var man ju stolt för vi var ju. 
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E2: Ja vi var ju den utvalda klassen då, då var man ju stolt.  
 

I citatet ovan så berättar eleverna att de uppmärksammade att de hade 
blivit särskilt utvalda för att delta i projektet. Vidare var det framförallt 
tiden på mellanstadiet som förknippades med SMARTIS. Det var också 
från årskurs fyra till årskurs sex som SMARTIS fanns i projektform. 
Efter att projektet hade avslutas var tanken att projektet skulle övergå 
till att bli en permanent del i skolans verksamhet. Eleverna menade 
emellertid att SMARTIS inte blev det samma under deras tid på 
högstadiet. Detta beskrevs bland annat som i citatet nedan: 
 

I: Hur länge hade ni SMARTIS? 
E: Tre år.  
I: Hade ni ingen SMARTIS på högstadiet? 
E: Jo, någon lektion så ibland typ två dagar i veckan, men för det mesta höll 
de inte det, så det blev oftast inte några lektioner. Lärarna orkade inte och de 
var väl inte lika engagerade som innan.  

 
En elev exemplifierade vad SMARTIS var på följande sätt: 
  

Mellanstadiet tror jag mest. Och så ja på fredagar när vi gjorde det där, vad 
heter det, när föreningar kom. 

 
Även detta citat ger uttryck för att SMARTIS till stor del associerades 
med mellanstadietiden. Därutöver nämns också den komponent som 
kallades ”Idrottsaktivitet”. Materialet visade att det framförallt var den 
aktiviteten som förknippades med SMARTIS. Detta var ett tillfälle som 
innebar att eleverna fick pröva på olika idrotter genom att 
idrottsföreningar besökte skolan eller att eleverna på skoltid besökte 
föreningarna. Detta var också den del som uppskattades mest bland de 
aktiviteter som praktiserades i SMARTIS. Frågan om vad som var 
roligast med SMARTIS diskuterades i gruppintervjun på följande sätt:  
 

E2: När vi var med någon förening. 
E1: Ja, just ja.  
E3: Vilken dag var det då? 
E2: Fredagar, sista lektionen 
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E3: Ja, just det  ja.  
I: Vad gjorde ni då? 
E2: Olika faktiskt. Vi åkte väl skidor en gång och skytte. Boxning 
E1: Och skytte. Fiske. Vad gjorde vi mer då? 
I: Var det då ni fick prova på olika idrotter? 
E4: Ja. 
I: Hur var det då? 
E1: Det var höjdpunkten på veckan. 
K: Och så var det på fredagen så det blev lite lättare. 
E1: Ja. 
E2: Sen bytte vi ju dag något år. 
E1: Ja, onsdagar. 
E2: Det var inte lika roligt. Mitt i veckan. 
E4: Det var väl fredagen som var det bästa. 
E1: Det var det! Bra avslutning liksom. 

 
I citatet beskrivs ”Idrottsaktiviteten” som höjdpunkten på veckan. 
Framförallt när det var förlagt till fredagar. Det blev då ett bra avslut 
på veckan och eleverna hade någonting att se fram emot. Studier som 
gjordes medan SMARTIS pågick visade också att komponenten 
idrottsaktivitet fungerade väl och var uppskattad bland barnen 
(Wagnsson m.fl., 2008). I intervjuerna nämndes också andra delar 
som gjordes i SMARTIS, som exempelvis kost och motorik. Detta 
diskuterades dock främst då det ställdes direkta frågor om dessa 
aktiviteter. När eleverna resonerade mer generellt om SMARTIS var 
det idrottsaktiviteten som framstod som mest central.  
 
 
3.1.2 Betydelsen av SMARTIS under tiden på Hierneskolan 

Resultatdelen har inledningsvis redogjort för elevernas uppfattningar 
och upplevelser om vad SMARTIS var för någonting.  Vi ska nu vidare 
presentera resultaten för vilken betydelse eleverna upplevde att 
SMARTIS hade under deras tid på Hierneskolan. I intervjuerna 
betonade informanterna främst att SMARTIS-aktiviteterna bidrog till 
att de kunde fokusera bättre på skolarbetet. En elev sa:  
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Jo men, till exempel klarar inte jag av och sitta still och orka därför inte 
koncentrera mig en hel lektion. Därför var det jättebra att man fick komma ut 
och röra på sig för då fick man ny koncentration när man satte sig igen. 

 
I enlighet med vad eleven berättar i citatet tyckte eleverna att det var 
jobbigt att sitta stilla i skolbänken under en hel dag. När de genom 
SMARTIS fick möjlighet att röra på sig under eller mellan lektionerna 
kunde de återfå koncentrationen. Tidigare redovisades att 
omfattningen av SMARTIS minskade på högstadiet. Det innebar att 
eleverna inte hade samma möjlighet för rörelse och fysisk aktivitet 
under skoldagen. Intervjuerna visade att detta fick till följd att det blev 
svårare att koncentrera sig på skolarbetet. En elev menade att:  
 

Den var väldigt positivt för mig eftersom jag inte orkar koncentrera mig 
överhuvudtaget under en hel lektion, för då blir jag rastlöst, det var jättegott 
att bara få komma ut. Jag klarar aldrig att sitta still, det klarade jag inte på 
högstadiet heller, så då hade jag behövt SMARTIS. 

 
Citatet visar på att fysisk aktivitet under skoldagen också har betydelse 
på högstadiet och inte bara i de lägre årskurserna. Framförallt hos 
elever som har svårigheter med att sitta still under längre perioder. Det 
fanns dock kontraster i intervjusvaren. SMARTIS-aktiviteterna kunde 
också upplevas som ett hinder för skolarbetet. En elev ansåg att 
avbrotten för att bedriva SMARTIS-aktiviteter minskade tiden för de 
egna studierna. Han uttryckte detta på följande sätt: ”Jag tyckte det tog 
fem minuter från mina studier. Jag ville jobba mer.” Detta är dock en 
uppfattning som sällan förekommer i materialet. Istället är den breda 
uppfattningen att eleverna inte tyckte att SMARTIS tog tid från det 
övriga skolarbetet. En elev sa:  
 

Nej, det trodde jag i början att det skulle göra. Att det skulle gå ut över skolan 
men det gjorde det faktiskt inte utan det passade jättebra. Så de la in det 
väldigt bra tyckte jag.  

 
Citatet belyser att SMARTIS anpassades på ett bra sätt till det ordinarie 
skolarbetet. En viktig utgångspunkt när projektet startade var också att 
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verksamheten på ett enkelt sätt kunde införlivas i den ordinarie 
undervisningen.  
 
Därutöver framkom det exempel på upplevda effekter som var lite mer 
oväntade och som inte fanns med bland de framskrivna syftena med 
SMARTIS. I några intervjuer beskrev informanterna att SMARTIS 
bidrog till att öka sammanhållningen i klassen. Detta uttrycktes av en 
elev på följande sätt: 
 

Vi i klassen kom ju tätare ihop på grund av SMARTIS och vi var väl inte riktigt någon 
hel klass före, vi var lite mer smågrupper. För man mådde mycket bättre sen efter. 
Men det blev bara så i och med vi fick göra andra grejer och någon kanske var bra på 
det och någon var bra på något annat och då hjälpte vi varandra och sen började vi 
prata med varandra. 

 
Eleven berättar i utsagan ovan om hur de aktiviteter som gjordes i 
samband SMARTIS hade egenskaper som bidrog till att eleverna kom 
varandra närmare. Detta uttrycktes också av andra informanter. 
Samtidigt är det viktigt att framhålla att det fanns svar som pekade på 
att SMARTIS inte bidrog till en ökad sammanhållning i klassen.  
 
Vidare var det vanligt att eleverna lyfte fram fysisk aktivitet när de 
pratade om SMARTIS. Intervjumaterialet visade en samstämmighet 
över att SMARTIS bidrog till en ökad fysisk aktivitet under skoltid. 
Dock framträdde ett mer varierat mönster gällande fysisk aktivitet på 
fritiden. Vissa utsagor visade på en ökad involvering i idrott. Några 
informanter menade att föreningsaktiviteten bidrog till att de prövade 
fler idrotter. En elev sa: 
 

 Jag vart ju mer engagerad i mitt sportande efter det. Eftersom jag fick prova 
på längdskidor där bland annat och man upptäckte ju mer sporter och provade 
på mer så man blev ju mer engagerad och ville prova mer sporter för att se om 
det var något man verkligen tyckte om att göra.  

 
Bilden som ges är att SMARTIS öppnade upp möjligheter för att pröva 
olika former av fysisk aktivitet som de annars inte hade haft möjlighet 
till. Intervjuerna visade också att SMARTIS-eleverna uppskattade och 
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hade trivts bra med att växa upp i Koppom och att det fanns goda 
möjligheter att aktivera sig. Men de menade samtidigt att det fanns 
begränsningar i utbudet för att ägna sig åt organiserade 
fritidsaktiviteter. Framförallt när de blev äldre. Det fanns också 
exempel på elever som på fritiden åkte till olika föreningar för att pröva 
på idrotter, även idrotter som inte fanns i närområdet.  En elev menar 
att det var flera i klassen som gjorde detta: 
 

Det var ju folk som åkte på sådana här provtillfällen med Arvika Friidrott och 
eftersom vi fick prova på det i SMARTIS och skyttet blev ju väldigt populärt 
ett tag eftersom vi fick prova det. Då fanns det också en förening i Koppom.  

 
Detta möjliggjordes i och med att eleverna blev introducerade till flera 
föreningar och idrotter som de inte hade haft kännedom om innan och 
kanske inte eller hade fått utan SMARTIS. En elev som började röra sig 
mer i och med SMARTIS, både på egen hand och organiserat, menade 
att SMARTIS fick henne att inse meningsfullheten med att vara fysisk 
aktiv. Hon sa:  
 

Man insåg väl att det var roligare och göra någonting istället för att bara sitta 
hemma och se på teven och då blev man väl man var tvungen att få ut sin 
energi på någonting. Så då, då var det roligt att göra någonting.  

 
Hon berättade att olika former av fysisk aktivitet fick henne att bryta 
mot tidigare beteendemönster och istället utveckla nya vanor som hon 
upplevde som positivt för hennes liv. Och som andra delar i 
intervjumaterialet visade så öppnade SMARTIS upp nya möjligheter 
för att vara fysiskt aktiv och som gav nya erfarenheter och också nya 
vanor. I gruppintervjun problematiserade dock informanterna 
SMARTIS-elevernas idrottsvanor och fysisk aktivitet. På frågan om alla 
i klassen var intresserade av träning och fysisk aktivitet svarade de 
följande:  
 

E1: Nej 
E2: Nej, nej. 
E3: Nej.  
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E2: Majoriteten. Hälften av majoriteten tror jag. 
E1: Det beror väl på om det var nian eller sexan tror jag. 
E2: Men alla höll ju på med någonting.  
I: Vad hände sen då? 
E1: Man fortsatte väl med det man tyckte var kul.  
E2: Ja. De flesta hade väl någonting. 
E1: De flesta hade väl någonting innan SMARTIS också. 
E4: Man rörde sig ju på sig lite mer i och med SMARTIS. För i fyran och 
femman hade man ju slutat att springa själv och så. 

 
Eleverna diskuterade i gruppintervjun att alla inte var intresserade av 
träning och att den fysiska aktiviteten minskade med ökad ålder. Att 
den fysiska aktiviteten avtar med ökad ålder har också framkommit i 
tidigare forskning (Carlman, Wagnsson, & Patriksson, 2013; Nyberg, 
2017). De individuella intervjuerna bekräftar den bilden. Ett mönster 
som gick att se var att de flesta någon gång deltagit i idrott men att 
elevernas idrottsvanor blev mer differentierade med ökad ålder. 
Handlandet hos de elever som berättade att de under uppväxten slutat 
med idrott verkar var frikopplat från SMARTIS och vad som skedde på 
skolan. Det handlade mer om att ett grundläggande intresse sakandes. 
Citat nedan visar hur en elev beskrev sina erfarenheter av fysisk 
aktivitet under uppväxten:  
 

Fotboll, innebandy. Lite sådant. Men jag har aldrig varit så intresserad av det 
[…] nej det har jag slutat med för jag tyckte att det vart lite för tråkigt. Jag är 
inte jätteintresserad av sport. 

 
I svaren framträder att SMARTIS hade varierad betydelse för fysisk 
aktivitet på fritiden under uppväxten. Resonemanget i gruppintervjun 
var ändå att SMARTIS bidrog till en fortsatt och ökad rörelse. Detta är 
dock mer kopplat till att de fick möjligheten att vara fysiskt aktiva 
under skoltid än att de var mer aktiva på fritiden. Och de flesta moment 
i SMARTIS som innehöll fysisk aktivitet, undantaget motorikpassen de 
första åren, visade sig också vara uppskattade och engagerande. 
Däremot verkar eleverna ha haft svårare att engagera sig i och ta till sig 
andra delar i SMARTIS-modellen. En elev beskrev kostundervisningen 
på följande sätt: 
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Jämnt då tyckte jag inte att det var särskilt kul, för de pratade mest om 
tallriksmodellen och sådana saker och att man ska äta rätt. Det tyckte jag inte 
var så jätteviktigt, men det är nog egentligen ganska bra. 

 
En tolkning av ovanstående utsaga är att eleven inte fann någon glädje 
och mening av att delta i kostundervisningen eftersom detta inte 
upplevdes som nödvändigt eller värdefullt. Detta var så det uppfattades 
då, men med några års distans till dessa aktiviteter resonerade eleven 
att det egentligen var någonting betydelsefullt. I gruppintervjun 
diskuterades att det är svårt att ta till sig teoretisk kunskap i årskurs 
fyra och att de delarna istället skulle ha kommit in något år senare: 
 

E3: Ja ett år senare kanske.  
E2: Ja eller man kan ju börja i fyran. Men inte så.  
E1: Bara lek. 
E2: Bara lek ja. 
E1: Inget teoretiskt. För det tröttnar man bara på. Man fattar ändå inte och då 
orkar man inte lyssna. Men när man är liksom i femman sexan då kan man 
börja med teori och sådant. 

 
En rimlig tolkning är att när de inte förstår varför de ska göra någonting 
och vad som är meningen med aktiviteten är det lätt att de tröttnar. 
Istället tyckte de att leken skulle vara mer framträdande i de lägre 
åldrarna. Det som förordas är aktiviteter som är mer förankrade i 
praktik som kräver en mer påtaglig delaktighet av eleverna. Likande 
tankegångar gick att upptäcka på flera ställen i materialet. Framförallt 
blev detta tydligt när olika delar av kostundervisningen diskuterades. 
De moment i kostundervisningen som verkade ha varit mest 
uppskattade och som återkom i intervjuerna var när eleverna själva fick 
vara med och tillaga kost. Tidigare forskning indikerar också att 
erfarenhetsbaserat lärande är effektivt för att påverka konsumtion av 
frukt och grönsaker (Dudley, Cotton, & Peralta, 2015)  
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3.1.3 En sammanfattande analys av temat upplevelser av 
SMARTIS under tiden på Hierneskolan 

Denna första del i resultatet ger en bild av hur eleverna i SMARTIS-
klassen upplevde SMARTIS under sina år på Hierneskolan (2005-
2011). Det är en tydlig positiv bild som framträder. Intervjumaterialet 
visade på en stor samstämmighet om att eleverna upplevde SMARTIS 
som roligt och meningsfullt. De kände att de var utvalda och att de var 
först med att få vara med om något liknande. Detta kan tolkas som att 
det finns en fördel i att visa för barnen att man satsar på dem för att de 
ska stärkas och få en positiv upplevelse av skolan.  

Idrottsaktiviteten var det moment som starkast förknippades med 
SMARTIS. Detta kan kanske till viss del förklaras av att det var den 
aktivitet som också avvek mest från den ordinarie undervisningen. 
Detta skedde dels genom att eleverna fick lämna skolan för att besöka 
föreningar och dels genom att föreningarna besökte skolan. När det 
kom föreningar till skolan fick eleverna möta andra vuxna än den 
vanliga personalen på skolan, vilket troligtvis bidrog till att dessa 
aktiviteter särskilde sig från aktiviteter som var mer integrerade i den 
vanliga undervisningen. Föreningsaktiviteten kan också ha haft 
karaktären av att göra för stunden. Vilket innebar att det fanns en 
meningsfullhet och ett värde i aktiviteterna när de gjordes och inte 
enbart för att det kan vara bra att kunna för något som kommer senare. 
Om fokus enbart är på att förbereda eleverna för vuxenlivet ställs stora 
krav på barnens egen förståelse för varför de ska lära sig 
undervisningens innehåll. Saknas förståelsen för undervisningens 
innehåll kan följden bli att barn har svårt att finna mening med 
aktiviteten (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Tidigare 
studier av SMARTIS-projektet har också visat att idrottsaktiviteten var 
den del i projektet som fungerade bäst (Carlman & Augustsson, 2009; 
Wagnsson m.fl., 2008).  
 
Resultatet visade att SMARTIS-aktiviteterna upplevdes bidra till att 
öka koncentrationen under lektionerna. En ökad koncentration bland 
eleverna i SMARTIS-klassen bekräftas också av mätningar som gjordes 
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under tiden som eleverna gick på Hierneskolan (Wagnsson m.fl., 
2008). Flera studier har också visat att fysisk aktivitet bidrar till bättre 
skolresultat (CDC, 2010; Berg & Ekblom, 2016; Karlsson, 2017). I 
materialet uttrycks det tydligt att eleverna behöver detta för att kunna 
tillgodogöra sig undervisningen.  Det är viktigt att pedagoger och andra 
som arbetar med barn i skolan har kännedom och tar hänsyn till 
betydelsen av fysisk aktivitet. Framförallt genom att lyssna på enskilda 
barns tankar för att förstå deras behov. 
 
SMARTIS hade enligt barnen haft effekter på deras beteende under 
tiden på Hierneskolan, både i och utanför skolan, men framförallt i 
skolan. Det är därför viktigt att i den fortsatta analysen studera på 
vilket sätt som erfarenheterna från SMARTIS kommer till uttryck i 
andra sammanhang och sett ur ett längre perspektiv. Fortsättningsvis 
kommer resultatdelen därmed att behandla resultat som beskriver 
betydelsen av SMARTIS för elevernas liv idag. 
 
 
3.2 Betydelsen av SMARTIS i ett långsiktigt perspektiv 

Det kan vara av värde att förtydliga att eleverna vid intervjutillfället 
(våren/sommaren 2012) hade avslutat, eller höll på att avsluta sitt 
första år på gymnasiet. Det innebar att ett år hade gått sedan de slutade 
på Hierneskolan. Med vetskap om att SMARTIS inte bedrevs med 
samma intensitet på högstadiet kan det också vara bra att ha förståelse 
för att det var drygt fyra år sedan eleverna slutade årskurs sex, som var 
slutet på den treåriga period när SMARTIS bedrevs som mest intensivt. 

Materialet visade en relativt tudelad bild när det gällde elevernas 
beskrivningar av hur SMARTIS påverkade deras liv idag. Detta är också 
något som framkommit i tidigare studier av SMARTIS-projektet 
(Carlman & Augustsson, 2009). Intervjusvaren går med en något 
förenklad beskrivning att dela in i två grupper. Dels svar som visade på 
att SMARTIS var roligt och bra under tiden på Hierneskolan men att 
det inte hade någon betydelse för dem idag och dels svar som visade på 
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att SMARTIS hade haft en betydelse för det liv de lever idag. Det kan 
då handla om att man förhöll sig annorlunda till kost eller att man 
utövade olika former av fysisk aktivitet. Den första gruppen av svar 
exemplifierades av en elev på följande sätt:  
 

Jag tyckte det var roligt och ha det men jag tror inte det har fått någon 
betydelse just nu. Det hade mest betydelse när jag hade det. Men jag tror när 
man rörde sig så var det bra för det man gjorde på skolan. 

 
Eleven uttrycker i citatet att SMARTIS främst var någonting som man 
gjorde där och då men att det inte innebar några vidare effekter. En 
annan elev svarade följande gällande fysisk aktivitet : ”Det var roligt 
men inget som jag tror att jag skulle orka fortsätta med. Det var roligt 
då.”  Men på frågan om SMARTIS hade någon betydelse idag menade 
han ändå att han åt mer frukt och grönsaker:  
 

Det tror jag faktiskt inte [på frågan om SMARTIS har någon betydelse idag]. 
Det är nog att jag äter mer frukt och grönsaker än jag gjorde då. Men annars 
så är det inte så mycket.  

 
Även om eleven inte beskriver att SMARTIS har haft någon betydelse 
kommer ändå en viss beteendeförändring till uttryck i citatet. Citatet 
visar också att eleverna var mer eller mindre mottagliga för att ta till 
sig olika delar av de aktiviteter som bedrevs inom ramen för SMARTIS. 
Vidare var det elever som menade att SMARTIS hade haft en stor 
betydelse för deras nuvarande livsstil. Bland annat ansågs det att 
föreningsaktiviteten hade bidragit till ett fortsatt idrottsintresse. En 
elev berättade följande: 
 

Det är skyttet som jag håller på med idag, den har jag fått jättebra hjälp med 
genom SMARTIS, det och skidor, skidor håller jag också på med på fritiden. 
Det har också hjälpt mig lite på gymnastiklektionerna.  

 
Detta är svar som uttryckte ett direkt idrottsintresse, i intervjuerna 
förekom också utsagor som mer handlade om fysisk aktivitet som 
vardagsmotion. En elev som inte höll på med någon idrott menade: 
”Kanske lite såhär i vardagen att man kanske tar trappor istället för 
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hissen”. Vidare menade han dock att det är svårt att veta om det beror 
på SMARTIS eller om han skulle ha gjort det i alla fall: ”Fast det kanske 
en skulle ha gjort utan SMARTIS istället jag vet inte. Det är lite basic 
sådant där”. Det visar på svårigheten att veta om vissa beteenden beror 
på SMARTIS eller om de skulle gjort detta ändå. Eleverna beskrev ändå 
att vissa beteenden var direkta konsekvenser av SMARTIS. En elev 
diskuterade effekten av den extra kostundervisningen på följande sätt:  
 

I: Tänker du på vad du äter? 
R: Ja då. 
I: Är det någonting du känner att du fått med från SMARTIS? 
R: Ja... 
I: Eller hade du gjort det ändå?  
R: Nej. Jag tror inte jag hade haft någon uppfattning om vad kost kan vara. 

 
Eleven berättade att den extra kostundervisningen har gett bestående 
kunskaper. Detta framgick också på andra ställen i materialet. Detta är 
något förvånande eftersom kostdelen inte var framträdande när 
eleverna beskrev hur SMARTIS upplevdes under tiden på 
Hierneskolan. Tvärtom var det något som upplevdes som tråkigt och 
svårt att förstå. Dessutom har tidigare utvärderingar visat att 
SMARTIS-eleverna inte förändrade sina kostvanor under tiden de gick 
på Hierneskolan (Carlman & Augustsson, 2009; Wagnsson m.fl., 
2008). 
 
En konsekvens av SMARTIS som framkom i intervjuerna var att 
SMARTIS-eleverna kände en lätthet i att tillägna sig nya former av 
fysisk aktivitet. I gruppintervjun diskuterades att de inte var rädda för 
att pröva nya aktiviteter.  De sa: 
 

E1: Man är ju inte lika negativ till att testa nya grejer. Så om man jämför med 
övriga klasskamrater de är mera nej röra på sig usch medan... 
E2: En annan är mer positiv. 
E1: Ja, nej men ge det en chans för de tycker det är mer roligt du har ju aldrig 
testat på det.  
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Citatet visar på en särskiljande fysisk kompetens mellan SMARTIS-
eleverna och de andra eleverna i deras respektive gymnasieklass. 
Eleverna i gruppintervjun ansåg att detta beror på de aktiviteter som 
de fick möjlighet att genomföra inom ramen för SMARTIS. I en tidigare 
utvärdering av SMARTIS (Carlman & Augustsson, 2009) visades 
tendenser till att SMARTIS-eleverna höll kvar vid leken i större 
omfattning än referensklassen. Ovanstående resultat kan vara en 
produkt av de tendenser som då kunde urskiljas. 
 
Tidigare i resultatet åskådliggjordes att SMARTIS hade bidragit till en 
ökad koncentration under lektionerna. Resultatet visade också att 
eleverna hade fört med sig den lärdomen till gymnasiet. Flera elever 
gav uttryck för att fysisk aktivitet under skoltid fyller en viktig funktion 
även på gymnasiet. En flicka berättade att när hon får tid över på skolan 
så försöker hon att röra på sig. Hon sa:  
 

Det har hjälpt mig att få tillbaka min koncentration, för om jag kan få gå lite 
grann och sedan sätta mig, så ibland när vi har en rast på tjugo minuter, då 
kan jag gå runt här och göra vad som helst.  

 
Citatet ovan visar hur erfarenheterna från SMARTIS påverkade på 
individnivå och hur kunskap och erfarenheter från SMARTIS 
personligen kunde användas. I materialet fanns också exempel på där 
tidigare SMARTIS- elever försökte föra vidare dessa erfarenheter och 
kunskaper. På frågan om de har något motsvarande SMARTIS på den 
skola de nu går i svarade en elev:  
 

Vi har inget motsvarande [SMARTIS] det har vi inte. Vi märker ju att eller 
lärarna märker att nu har vi inte rört oss och då rör vi på oss. För då har jag 
och en klasskamrat som gått SMARTIS sagt att förr så gjorde vi såhär för att 
få mer … och då har de lyssnat.  

 
Ovanstående utsaga vittnar om hur tidigare SMARTIS-elever har 
försökt att föra vidare lärdomarna från SMARTIS till deras nuvarande 
klass. Enligt citatet verkar de nuvarande lärarna också ha tillägnat sig 
SMARTIS-elevernas positiva erfarenheter från SMARTIS. Vidare fanns 
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det en stor överenstämmelse i materialet om att det borde göras fler 
satsningar liknande SMARTIS och att sådana verksamheter kan ha en 
betydelse och vara meningsfulla. Då gäller det både på grundskolan och 
på gymnasier. En elev beskrev detta på följande sätt:  
 

Ja precis [att vårdyrket är fysiskt krävande] och så gör de inget på skolan nu 
[…] Jag tror att det vore roligt för de [som läser omvårdnad] att ha någon typ 
av SMARTIS-aktivitet. Sen vore det väl ännu bättre om det spred sig till hela 
Sverige. Att alla skolor hade det. Det tror jag.  

 
I citatet diskuterar eleven specifikt omvårdnadsprogrammet men 
menar också att det finns ett generellt värde i att bedriva liknande 
verksamheter.  
 
 
3.2.1 Två kategorier av SMARTIS-elever 

Som redovisats ovan verkade elevernas erfarenheter från SMARTIS på 
olika sätt bidragit till deras förhållningssätt och handlande idag. 
Däremot visade analysen av intervjuerna en tudelad bild över deras 
beskrivningar av SMARTIS betydelse för deras liv idag, framförallt när 
det gällde fysisk aktivitet. Därför gjordes en fördjupande analys med 
fokus på fysisk aktivitet. Elevernas upplevda erfarenheter från 
SMARTIS analyserades i relation till deras egna och den sociala 
omgivningens intressen och vanor under uppväxten och idag. 
Resultatet av analysen visade skilda mönster beroende på om eleven 
idag beskrev sig vara fysisk aktiv eller fysisk inaktiv. Först redovisas 
resultatet för de fysiskt inaktiva. 

Denna grupp elever berättade att de hade deltagit i idrott under 
uppväxten. Idrotten verkar dock inte tillskrivas ett betydande värde. En 
elev berättade att han hade spelat innebandy när han gick i årskurs tre, 
men att han annars mest hade ägnat sig åt dator och tv-spel under 
uppväxten. Han beskrev sin fritid under uppväxten på följande sätt: 
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Jag gjorde inget förutom att jag spelade innebandy när jag gick i trean på 
Hierneskolan. Annars har jag liksom bara spelat TV- och datorspel. 

 
En annan elev beskrev sin erfarenhet av idrott på följande sätt: 
 

Fotboll, innebandy. Lite sådant. Men jag har aldrig varit så intresserad av det. 
Jag slutade med det för jag tyckte att det vart lite för tråkigt. Jag är inte 
jätteintresserad av sport. 

 
Citaten visar att dessa elever hade prövat idrott under uppväxten men 
att detta inte attraherade dem. Det var också tydligt att eleverna idag 
hade andra fritidsintressen än idrott och fysisk aktivitet. En elev som 
under uppväxten mest ägnade sig åt inomhusaktiviteter och inte var 
utomhus så ofta ägnade idag den mesta fritiden åt musik och att vara 
med kompisar. En annan elev berättade att jakt var ett stort intresse, 
men också att spela dator och att se på tv. Eleverna beskrev att dom 
hellre ägnade tiden åt annat än idrott och fysisk aktivitet. Detta 
beskrevs bland annat på följande sätt:  
 

Nej, ingenting. Jag har inte så mycket fritid för jag jobbar mest. Sen har jag 
massa läxor och sådant. Då blir som ingen tid kvar 

 
Det var inte enbart bland eleverna själva som idrott och fysisk aktivitet 
var låg prioriterade aktiviteter, detta gällde också till stor del deras 
kompisar. En elev berättade att han umgicks mer med kompisar nu än 
tidigare. Hans förklaring till det var att det är ”roligare folk” i den 
staden dit han har flyttat för sina gymnasiestudier och att det inte fanns 
så många att ”vara” med i Koppom. Vidare berättade han att när han 
var yngre så var det flera av klasskamraterna som ägnade sig åt idrott, 
men att han mest umgicks med äldre kamrater som delade hans 
intressen för spel och teckning. Genomgående beskrev denna grupp av 
elever att deras kompisar idrottade när de var yngre. En elev menade 
att: ”det var ju det man gjorde då”. Men nu mer hade de flesta av deras 
kompisar slutat med idrott.  
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Det är också noterbart att vad dessa elever upplevde som mest positivt 
med SMARTIS var aktiviteter som inte hade en direkt koppling till 
idrott eller fysisk aktivitet. En elev menade att det bästa med SMARTIS 
var tillfället när de gjorde smoothies. Och om det var någonting som 
han tyckte att SMARTIS hade bidragit med så var det just kostdelen: ” 
Jag tror jag bara äter mer grönt.” En annan elev uppskattade när 
fiskeföreningen involverades i SMARTIS: ”[Det roligaste med 
SMARTIS] tyckte jag var när vi åkte och fiskade”. Det är dock viktigt 
att framhålla att dessa elever även uppskattade SMARTIS-aktiviteter 
med inslag av idrott och fysisk aktivitet. Detta uttrycktes bland annat 
som i citatet nedan: 
 

Det var väl lite roligt ändå. Det var roliga aktiviteter och lekar och typ springa 
och grejer … typ roligt. Ja det var roligt. 

 
En elev beskrev möjligheten att få prova på olika idrotter på följande 
sätt: 
 

Men det var faktiskt riktigt roligt så fick vi prova på liksom annat än fotboll 
och innebandy som dem ja, vad heter dom nu, OK Hierne kommer hit så vi 
fick åka skidor och grejer. Så det var lite såhär prova på allt möjligt, så det var 
lite kul. Se vad som fanns liksom. 

 
Citatet visar på en positiv inställning till att ha fått prövat idrotter som 
inte var vanligt förekommande på orten. Det har emellertid inte bland 
dessa elever bidragit till att de har fortsatt med idrott och fysisk 
aktivitet. De tyckte ändå att SMARTIS var något positivt som bör 
fortsätta och också utvecklas: ”Det är roliga grejer, jag tycker de ska 
fortsätta med det och sprida ut det ännu mer”.  

Nedan kommer resultatet för de fysiskt aktiva eleverna att redovisas. 
Analysen av de fysiskt aktivas utsagor visade en annan idrottsbarndom 
än vad som framkom gällande de fysiskt inaktiva eleverna. Till skillnad 
mot de som var fysiskt inaktiva beskrev de fysiskt aktiva eleverna att de 
hade ett stort intresse för idrott och fysisk aktivitet.  En elev beskrev sig 
själv som en ”idrottskille” med en uppväxt som präglades av många 
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olika former av idrottsaktiviteter. Han berättade att han idrottade med 
kamrater från den egna klassen men också från andra klasser. På 
frågan vad han gjorde på fritiden när han växte upp svarade han:  
 

Allt möjligt. Jag höll på med precis allt. Jag körde cross till jag spela hockey, 
åkte slalom, innebandy, spelade golf. Jag var med på det absolut mesta. 

 
Citatet belyser hur dessa elever hade deltagit i många olika idrotter 
under uppväxten. Förutom ett deltagande i olika idrotter beskrev de 
också ett generellt intresse för att röra på sig. Dessa elever uttryckte en 
glädje i att få prova olika idrotter och olika former av fysisk aktivitet. 
En elev uttryckte följande: ”jag tycker det är så roligt att testa nya grejer 
och lära mig och jag tycker det är lite kul att hålla på”. De beskriver att 
de i SMARTIS fick möta idrotter som de annars inte hade kommit 
kontakt med. Detta gjorde att SMARTIS-aktiviteterna bidrog till att 
öka deras intresse för fysisk aktivitet och idrott. För dessa elever blev 
de idrotter de fick pröva på SMARTIS en fördjupning och breddning av 
ett redan grundlagt intresse för fysisk aktivitet. 

Elevernas berättelser vittnade om ett fortsatt intresse för idrott och 
fysisk aktivitet. En elev menade att idrotten upptar den mesta av tiden 
och att det är träningar eller matcher nästan varje dag i veckan. En 
annan elev gav uttryck för att hon idrottade mycket när hon var yngre 
och att hon har fortsatt med det, men i motsatts till eleven ovan så 
bedrevs idrottandet på motionsnivå. Hon sa: 
 

När jag var yngre tävlade jag i längdskidor och även lite friidrott ett tag. Men 
jag har nu gått över till en annan klubb och nu blir det mer motion typ.   

 
Citatet ovan illustrerar tydligt att elevernas intresse under uppväxten 
avspeglar sig i deras handlande i gymnasieåldern. Dessa elever 
framställde Idrott och fysisk aktivitet som en naturlig del av deras liv. 
Även om det fanns en variation i aktiviteter och i vilken omfattning de 
utövades.  
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Vidare verkade dessa elever befinna sig i en miljö där idrott fyllde en 
central plats och sågs som någonting värdefullt. Två elever beskrev 
deras respektive gymnasieklasser som ”idrottsklasser”. En elev sa: 
 

Men det är liksom en större idrottsklass så alla liksom hockey, fotboll liksom. 
Det är mer en klass för mig då om man säger. 

 
Och en annan elev uttryckte följande: 
 

Ja, där jag går nu är det ju ”sportklass” kan man säga. Alla har någon sport 
liksom 

 
Utsagorna ovan indikerar också, sett utifrån dessa elevers syn, att 
idrottsintresset inte var så betydande i SMARTIS-klassen. Att dessa 
elever nu befann sig i vad som beskrevs som ”en klass för mig” kan ses 
som naturligt, eftersom unga med liknande intressen troligtvis söker 
sig till liknande gymnasieutbildningar. 
 
Därutöver var det inte enbart bland elevernas jämnåriga som det fanns 
ett idrottsintresse. I intervjuerna framkom också att deras föräldrar var 
idrottsintresserade. De verkade till stor del engagerade i barnens 
idrottande. Detta gällde både när deras barn var yngre och för deras 
aktiviteter idag. En elev menade att föräldrarna framförallt hjälpte till 
med att skjutsa till matcher och träningar eftersom många av 
aktiviteterna inte låg i direkt närhet till hemmet.  
 

Ja, de skjutsade mig varje gång. Pappa och mamma tycker väldigt mycket att 
se på hockey då, de var alltid med och såg på hockeyn. Pappa han tycker om 
fotboll då, han var den som mest var med på fotboll. Men nu är det tvärtom, 
för pappa har väldigt mycket och göra på jobbet så det är mest mamma som 
är med på matcherna nu. 

 
En annan elev gav en liknande beskrivning: 
 

Pappa tyckte väl att vi skulle engagera oss i sport. Det är ju han uppvuxen med 
så han tyckte väl att jag också skulle göra det. Han körde mig till Arvika och 
till Årjäng två dagar i veckan.  
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De beskriver hur det i familjen under uppväxten fanns ett intresse för 
idrott och fysisk aktivitet. Vidare att detta också bidrog till att de 
stöttade och uppmuntrade sina barn när det gällde idrott och fysisk 
aktivitet. Den stora betydelsen av ett starkt föräldraengagemang för 
barns föreningsidrottande har också framkommit i tidigare forskning 
(Patriksson & Wagnsson, 2004). Detta visade sig vara centralt för 
SMARTIS-eleverna eftersom de skjutsades till städer och större 
samhällen belägna flertalet mil från Koppom.  
 
 
3.2.2 En sammanfattande analys av temat betydelsen av SMARTIS 
i ett långsiktigt perspektiv 

Eleverna berättade om flera positiva effekter som de tillskrev 
SMARTIS-projektet. I gruppintervjun diskuterade eleverna att de inte 
var rädda för att pröva nya fysiska aktiviteter. Det resultatet pekar på 
att SMARTIS har bidragit till att öka deras upplevda fysiska 
kompetens, vilket har visats vara viktigt för att fortsatt ägna sig åt fysisk 
aktivitet (ex. Humbert m.fl., 2008). Vidare nyttjade några elever 
erfarenheten från SMARTIS på gymnasiet genom att använda sig av 
fysisk aktivitet för att öka sin koncentrationsförmåga på lektionerna. 
Därutöver gjordes också försök att implementera SMARTIS liknande 
aktiviteter för hela deras nuvarande klass.  
 
Resultatet visade dock en skiftande bild över SMARTIS betydelse för 
elevernas intresse för fysisk aktivitet. Det visade sig att det nu på 
gymnasiet fanns en uppdelning mellan de som idrottade mycket och de 
som var fysiskt inaktiva. Eleverna beskrev att de flesta utövade någon 
form av organiserad fysisk aktivitet när de var yngre, men att detta 
avtog när de blev äldre. Likaså visar tidigare forskning att ungas 
involvering i idrott och fysisk aktivitet avtar med ökad ålder (Carlman, 
Wagnsson, & Patriksson, 2013; Nyberg, 2017). Flera fysiskt inaktiva 
elever menade att SMARTIS inte hade någon betydelse för deras 
intresse att tillägna sig en fysiskt aktiv livsstil. Detta visar att vissa 
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grupper av barn är svåra att nå med satsningar likt SMARTIS. Tidigare 
forskning har också visat att skolans möjligheter att främja ett livslångt 
intresse för idrott påverkas av att barn har lättare att tillägna sig vanor 
och beteenden ju närmare verksamheten ligger individens egna 
intressen och preferenser (Birchwood, Roberts, & Pollock, 2008; 
Green, 2014). Enligt Birchwood m.fl. (2008) har fysisk aktivitet i 
skolan mest betydelse på de som redan idrottar eller som redan 
funderat på att börja. Det går dock inte att utesluta att de som fortsatt 
med idrott och fysisk aktivitet inte hade gjort detta om de inte hade fått 
ta del av de aktiviteter som tillhanda gavs i SMARTIS. Detta är 
dessutom något som eleverna själva lyfte fram. Tidigare forskning har 
också visat att unga som får möjlighet att pröva en stor repertoar av 
idrotter under uppväxten i högre grad fortsätter när de blir äldre 
(Green m.fl., 2006; Engström, 2010).  

Resultatet visade att den grupp elever som fortsatt med fysisk aktivitet 
och idrott, förutom ett starkt intresse för detta, också hade kompisar 
och föräldrar med ett liknade intresse. Cale och Harris (2019) menar 
att påverkan från kompisar och föräldrar kan endera förstärka eller 
underminera syftet med hälsoprojekt. Detta gör att de upplevelser och 
kunskaper som förmedlas genom SMARTIS också påverkas av 
individens tidigare erfarenheter från andra situationer och miljöer. 
Härigenom tillägnar sig vissa unga exempelvis kostundervisningen 
medan andra tillägnar sig det som rör fysisk aktivitet. Allt beroende på 
individens upplevda behov och livsstil. Ur situerat lärande perspektiv 
problematiserar detta vilka möjligheter elever utan starka preferenser 
för idrott och fysisk aktivitet har att överföra det de har gjort i 
SMARTIS till andra sammanhang (Lave & Wenger, 1991). 
Sammantaget innebär detta en svårighet att förutsäga vilka långsiktiga 
effekter som SMARTIS och liknande verksamheter har och är troligtvis 
en av anledningarna till att tidigare forskning (ex. Dobbins, m.fl., 2013) 
har visat att det är oklart i vilken omfattning satsningarna når de som 
behöver det mest och deras betydelse för beteenden och vanor utanför 
skolan. Detta bidrar följaktligen till utifrån vilka utgångspunkter och 



30 
 

förutsättningar som hälsofrämjande arbete för barn och unga skall 
bedrivas.  
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4 Avslutande diskussion 

Det övergripande syftet var att studera elevers beskrivningar av 
SMARTIS betydelse för deras levnadsvanor under och efter projektet. 
Med utgångspunkt i syftet kommer centrala resultat att sammanfattas 
och fördjupas i följande avsnitt. Mot bakgrund av resultaten diskuteras 
också här nedan generella aspekter gällande förutsättningarna för 
hälsofrämjande arbete i skolor. 

Eleverna har genom SMARTIS förvärvat kunskaper, erfarenheter och 
också till viss del beteenden och förhållningssätt. Däremot visar 
resultatet ett varierat utfall. Det kan förstås genom att lärandet inte är 
en envägsprocess utan påverkas av barnens intresse och intentioner, 
vilket gör att lärandet kan få flera och oväntade konsekvenser 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Likaså som att individer 
tillägnar sig olika delar av de verksamheter som bedrevs inom ramen 
för SMARTIS så visade sig betydelsen av SMARTIS vara olika för olika 
individer. Vi menar därför att satsningar likt SMARTIS inte bör 
fokusera på särskilda grupper. Behovet av ett hälsofrämjande arbete i 
skolan finns hos de flesta barn och unga, men däremot kan behoven se 
olika ut. 

Resultatet visade att även unga som är mycket fysiskt aktiva är hjälpta 
av extra rörelse under skoltiden. Detta för att det finns elever som har 
svårt att sitta stilla under längre tid och för den skull behöver mycket 
rörelse. I annat fall får eleven svårt att koncentrera sig med konsekvens 
att skolarbetet blir lidande. Behovet av rörelse hos denna grupp elever 
finns under hela skoltiden. Det är därför viktigt att möjligheten till 
fysisk aktivitet ges under elevens hela skolgång. Eftersom detta är 
individer som är fysiskt aktiva på fritiden har inte verksamheter som 
SMARTIS en avgörande betydelse i ett vidare perspektiv, åtminstone 
inte på kort sikt. Däremot finns det elever som på sin fritid är mycket 
stillasittande och därför behöver hjälp och stöd för att öka graden av 
fysisk aktivitet. Detta verkar också SMARTIS ha bidragit till på skoltid 
när eleverna gick på Hierneskolan, framförallt på mellanstadiet. Det är 
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i första hand för dessa elever det är viktigt att de satsningar som görs 
också får vidare betydelse för beteenden och vanor utanför skolan. 

Men uttryck i intervjuerna likt: ”Det var kul när vi gjorde det i skolan, 
men jag tror inte det har någon betydelse nu.”, visar på utmaningen i 
att få bestående resultat av hälsofrämjande arbete. Resultatet visade att 
aktiviteter som eleverna uppskattade och var djupt involverade i när de 
genomfördes inte per automatik ledde till ett väsentligt lärande som 
också blev tillämpbart i andra sammanhang. I det avseendet kan 
SMARTIS aktiviteterna i enlighet med Lave och Wenger (1991) 
beskrivas som situerade. Det vill säga att erfarenheterna av SMARTIS 
aktiviteterna är knutet till ålder, de man leker med och den plats där 
utövande sker. Eleverna beskrev att de trivdes på skolan och att det var 
en bra sammanhållning i klassen och att de stöttade varandra. Detta 
bidrog sannolikt på ett positivt sätt till en ökad trygghet och en vilja att 
tillsammans röra sig och vara fysiskt aktiv. Det är i den specifika miljön 
som erfarenheterna av SMARTIS har skapats. Sedan är det mer osäkert 
vad som händer när eleverna hamnar i nya sammanhang med nya 
individer och andra miljöer. En utmaning är att bidra till att det 
eleverna lär sig också blir relevant i andra sammanhang. Detta är inte 
oproblematiskt eftersom andra sammanhang för idrott och fysisk 
aktivitet sannolikt bygger på andra förutsättningar och logiker 
(Carlman, 2015; Engström, 2010). Eleverna måste då förhålla sig till 
andra sätt att vara fysiskt aktiva.  

Resultatet visade att de som beskrev att SMARTIS hade bidragit till 
fortsatt fysisk aktivitet var elever som också uttryckte ett 
grundläggande intresse för idrott och fysisk aktivitet. SMARTIS hade 
mindre betydelse för elever med en livsstil och ett intresse som inte 
harmonierade med idrott och fysisk aktivitet. Likaså visade Green 
(2014) i en forskningsgenomgång om skolans möjligheter att främja ett 
livslångt intresse för fysisk aktivitet. Han skriver att unga har lättare 
att tillägna sig vanor och beteenden ju närmare verksamheten ligger 
individens egna intressen och preferenser. I resultatet framkom att de 
som fortsatt vara fysiskt aktiva hade ”hittat” en aktivitet innehållande 
en logik som harmonierade med individens intentioner och 
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preferenser, som exempelvis motions skidåkning, elitfotboll och 
gymträning. Engström (2010) menar att olika former av fysisk aktivitet 
omgärdas av skilda kulturella värden vilket påverkar vilka 
fritidsintressen man ägnar sig åt. Därmed med blir utmaningen i ett 
hälsofrämjande arbete att ha en förståelse för individens intresse för 
olika former av fysisk aktivitet. Detta ligger i linje med vad Cale och 
Harris (2019) menar med betydelsen av att hälsoarbetet i skolan bör 
präglas av en bredd och att vara relevant för eleverna. De menar att det 
är betydelsefullt att eleverna kan relatera de aktiviteter som genomförs 
till sig själva och deras vardagliga liv.  

Vidare är det viktigt att påminna om att eleverna i undersökningen 
fortfarande är relativt unga och det är svårt att uttala sig om hur deras 
vanor kommer att utvecklas i takt med att de blir äldre. Nu kunde vi se 
att vanor som de hade som barn speglade deras intressen idag. Detta 
är med nödvändighet inte en garanti för att de kommer att vara fysiskt 
aktiva i vuxen ålder. Mot bakgrund av tidigare forskning vet vi att 
kunskaper och färdigheter som kommer individen till del i skolan och 
på fritiden under uppväxten kommer att utmanas och omförhandlas 
genom att samhället och utbudet av fysisk aktivitet förändras och att 
individen införlivar nya erfarenheter och preferenser (Engström, 2010; 
Green m.fl., 2006). En person som spelar fotboll i tonåren kan behöva 
orientera sig efter nya former av fysisk aktivitet när denne blir äldre. 
En människa blir aldrig en färdig hälsosam individ detta är något som 
alltid kommer att utmanas och omförhandlas, även i vuxen ålder. Det 
är därför viktigt att vara medveten om att ett hälsofrämjandearbete 
aldrig har en slutpunkt utan ständigt behöver pågå. 

Hälsofrämjande skolprojekt likt SMARTIS pågår och startas 
fortfarande upp på många skolor runt om i Sverige. Det är ingen tvekan 
om att det ligger goda intentioner bakom dessa satsningar. Frågan är 
om de som styr över verksamheten har tillräcklig kunskap och 
förståelse för hur hälsofrämjandearbete bör bedrivas i skolan? Vår 
upplevelse är att arbetet med fysisk aktivitet och andra hälsofrågor i 
skolan behandlas som självklart och banalt som de flesta i skolan kan 
arbeta med bara det avsätts tid. Föreliggande rapport visar dock att 
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dessa frågor sannolikt omgärdas av en lika komplex lärprocess som de 
ordinarie ämnena i skolan. Förhoppningsvis kommer hälsoarbetet i 
skolan framgent att ses som lika krävande och utmanade som andra 
ämnen och att undervisningen bedrivs av personal som är utbildade 
och har en förståelse för dessa frågor.  

Avslutningsvis vill vi betona att all dokumentation, både vetenskaplig 
och andra sammanställningar, som gjorts om SMARTIS är en bra 
grund för utvecklingen av det fortsatta arbetet med hälsofrämjande 
arbete i skolor både lokalt och nationellt. Därutöver finns det en 
värdefull kunskap hos de som i olika former har arbetat med SMARTIS 
och inte minst hos barnen. Det är en del av den kunskapen som vi har 
försökt att samla in, analysera och tolka i föreliggande arbete. Dock har 
barnen mer erfarenheter och kunskaper som, bland annat av 
metodologiska och teoretiska val, inte fått komma till uttryck. Vi vill 
ändå mena att undersökningen ger en god bild av elevernas 
erfarenheter av SMARTIS och vilken betydelse SMARTIS har haft för 
dem. En kunskap som problematiserar och visar det komplexa i att 
arbeta hälsofrämjande i skolan som bör vara användbar i utvecklandet 
av andra liknande satsningar.  

Vi anser att SMARTIS har gett eleverna en meningsfull skoltid och 
kunskaper och färdigheter gällande fysisk aktivitet och andra 
hälsofrågor som flertalet fortfarande bär med sig. Det har de skaffat sig 
genom att få ha varit med om en resa som var okänd inte enbart för 
barnen utan också för de som ledde och organiserade arbetet. På vilket 
sätt dessa erfarenheter fortsatt kommer att ha betydelse för SMARTIS-
eleverna för tiden på gymnasiet och senare i vuxenlivet kräver 
ytterligare uppföljningsstudier av barnen som kallade sig 
SMARTISARNA. 
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”Vi kallade oss alltid SMARTISARNA”

De flesta barn och ungdomar i Sverige är inte tillräckligt fysiskt aktiva. I Sverige 
idag är det få barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet på 
60 minuter per dag. Forskningsgenomgångar har dokumenterat att skolbaserade 
interventioner har möjlighet att förbättra den fysiska statusen hos elever. 
Värmlands Idrottsförbund och Friskvården i Värmland beslutade 2004 att göra 
en satsning på ett hälsofrämjande skolprojekt – som fick namnet SMARTIS. 
Huvudmålet med SMARTIS var att öka barnens fysiska aktivitetsgrad i skolan 
och på fritiden samt att förbättra den fysiska förmågan. I föreliggande rapport 
studeras elevers beskrivningar av SMARTIS betydelse för deras levnadsvanor 
under och efter projektet. Studiens design omfattade individuella intervjuer 
och en gruppintervju med elever som tidigare deltagit i SMARTIS. Resultatet 
analyseras och diskuteras utifrån hur eleverna upplevde SMARTIS under sin 
tid på skolan och vilken betydelse SMARTIS har haft för det liv de lever idag. 
I rapporten synliggörs att för att ge alla elever möjlighet att utveckla varaktiga 
beteenden och vanor utanför skolan bör hälsofrämjande arbete i skolan vara 
relevant för eleverna och att de kan relatera de aktiviteter som genomförs till sig 
själva och deras vardagliga liv.

FORSKNINGSRAPPORT   |   Karlstad University Studies   |   2018:58

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Idrottsvetenskap

FORSKNINGSRAPPORT   |   Karlstad University Studies   |   2018:58

ISSN 1403-8099

ISBN 978-91-7063-994-4 (pdf)

ISBN 978-91-7063-899-2 (tryck)


	Sammanfattning
	1 Inledning
	1.4 Teoretisk ansats – situerat lärande

	2 Metod
	2.1 Design
	2.6 Etiska överväganden
	3.1 Upplevelser av SMARTIS under tiden på Hierneskolan
	3.1.1 Vad var SMARTIS?
	3.1.2 Betydelsen av SMARTIS under tiden på Hierneskolan
	3.1.3 En sammanfattande analys av temat upplevelser av SMARTIS under tiden på Hierneskolan

	3.2 Betydelsen av SMARTIS i ett långsiktigt perspektiv
	3.2.1 Två kategorier av SMARTIS-elever
	3.2.2 En sammanfattande analys av temat betydelsen av SMARTIS i ett långsiktigt perspektiv


	4 Avslutande diskussion
	Referenser



