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Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden antar strategin och ger barn-och ungdomsförvaltningen i 
uppdrag att utifrån denna skapa en plan för dess implementering läsåret 2020-2021

Ärendebeskrivning
Denna strategi för mer rörelse och kultur i skolan visar på barn- och ungdomsnämndens 
viljeinriktning. Strategin utgår från kommunala mål, Barnläkarföreningens rekommendationer 
om fysisk aktivitet, barnkonventionen samt grundskolans styrdokument. I kommunplanen för 
2020-2022 står det att “Vallentunas skolor ska ge eleverna förutsättningar att prestera resultat 
som är bland landets bästa” samt ”En särskild prioritering de kommande åren blir att höja 
kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor”. Strategin baseras även på folkhälsostrategin 
antagen av kommunfullmäktige 2016-12-12 . Dessa mål är ”Stödja utvecklingen av goda 
levnadsvanor hos barn och ungdomar” samt ”Uppmärksamma flickors och pojkars livsvillkor 
i enlighet med barnkonventionen”

Strategin bygger på barnkonventionens grundläggande principer om icke-diskriminering, 
barnets bästa, barns rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att komma till tals.

I strategin finns referenser till aktuell forskning samt till skolans styrdokument. Strategin 
bygger på fem inriktningar som beskrivs i rapporten. Det handlar bland annat om att alla 
elever ska ges förutsättningar till god fysisk och psykisk hälsa. Det handlar även om att i det 
fortsatta arbetet följa forskning kring sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrade 
skolresultat. I rapporten beskrivs även fritidshemmens roll i strategin.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-04-17, Strategi för mer rörelse och kultur inom Vallentunas 

grundskolor, grundsärskola och fritidshem
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Tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar strategin och ger barn-och ungdomsförvaltningen 
i uppdrag att utifrån denna skapa en plan för dess implementering läsåret 2020-2021

Ärendet i korthet
Denna strategi för mer rörelse och kultur i skolan visar på barn- och 
ungdomsnämndens viljeinriktning. Strategin utgår från kommunala mål, 
Barnläkarföreningens rekommendationer om fysisk aktivitet, barnkonventionen samt 
grundskolans styrdokument. I kommunplanen för 2020-2022 står det att 
“Vallentunas skolor ska ge eleverna förutsättningar att prestera resultat som är bland 
landets bästa” samt ”En särskild prioritering de kommande åren blir att höja 
kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor”. Strategin baseras även på 
folkhälsostrategin antagen av kommunfullmäktige 2016-12-12 . Dessa mål är ”Stödja 
utvecklingen av goda levnadsvanor hos barn och ungdomar” samt ”Uppmärksamma 
flickors och pojkars livsvillkor i enlighet med barnkonventionen” 

Strategin bygger på barnkonventionens grundläggande principer om icke-
diskriminering, barnets bästa, barns rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att 
komma till tals. 

I strategin finns referenser till aktuell forskning samt till skolans styrdokument. 
Strategin bygger på fem inriktningar som beskrivs i rapporten. Det handlar bland 
annat om att alla elever ska ges förutsättningar till god fysisk och psykisk hälsa. Det 
handlar även om att i det fortsatta arbetet följa forskning kring sambandet mellan 
fysisk aktivitet och förbättrade skolresultat. I rapporten beskrivs även fritidshemmens 
roll i strategin.
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1. Tjänsteskrivelse, 2020-04-17, Strategi för mer rörelse och kultur inom 

Vallentunas grundskolor, grundsärskola och fritidshem
2. Strategi för mer rörelse och kultur inom Vallentunas grundskolor, 

grundsärskola och fritidshem
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1. Bakgrund 
Strategi för mer rörelse och kultur i skolan visar på barn-och ungdomsnämndens 
viljeinriktning. Utgångspunkten för arbetet med mer rörelse och kultur i skolan är: Vi 
vet av forskningen att nya intryck ökar kopplingarna mellan våra nervceller. Vi har 
alla 100 miljarder nervceller som ett stort kapital för vårt välbefinnande och  vår 
kunskapsutveckling. Vi vill skapa lust till lärande och förutsättningar för ett 
hälsosamt och aktivt liv för alla elever inom Vallentuna kommuns grundskolor,  
grundsärskola och fritidshem. (Hjärnfonden, 2019)

1.1 Kommunala och nationella mål 
Strategin utgår från kommunala mål, Barnläkarföreningens rekommendationer om 
fysisk aktivitet, barnkonventionen samt grundskolans styrdokument. 

I kommunplanen för 2020-2022 står det att:

 Vallentunas skolor ska ge eleverna förutsättningar att prestera resultat som är 
bland landets bästa.

 En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan 
i Vallentunas skolor. 

 Särskilt vikt ska under de kommande åren läggas vid att öka 
attraktionskraften för familjer samt att öka antalet företag i kommunen. 

Från folkhälsostrategin antagen av kommunfullmäktige 2016-12-12 är följande 
punkter relevanta för arbetet med denna strategi: 

 Stödja utvecklingen av goda levnadsvanor hos barn och ungdomar
 Uppmärksamma flickors och pojkars livsvillkor i enlighet med 

barnkonventionen 

Strategin bygger på barnkonventionens grundläggande principer om icke-
diskriminering, barnets bästa, barns rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att 
komma till tals. 

I grundskolans styrdokument finns flera skrivningar kring skapande, lek och rörelse. 
Det handlar om att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 
inom ramen för hela skoldagen samt att skapande, undersökande arbete och lek är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet. Ett av grundskolans mål är att eleven ”har fått 
kunskap om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 
samhället” (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet).

1.2 Studier om rörelse och kultur i skolan    
Barn och unga bör vara fysiskt aktiva i minst en timme om dagen, enligt 
rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO). Svenska 



Läkaresällskapet och Svenska Barnläkarföreningen arbetar efter dessa 
rekommendationer som bland annat finns i FYSS som är en evidensbaserad handbok 
för sjukvården. (FYSS, 2019) 

Det finns en mängd studier som stödjer vikten av mer rörelse för barn och ungdomar. 
Folkhälsomyndigheten har i en studie som presenterades april 2019 visat att många 
barn och unga är inaktiva och stillasittande under större delen av sin vakna tid.  
Studien genomfördes 2018 och 3600 elever i åldrarna 11, 13 och 15 deltog. Eleverna 
fick bära aktivitetsmätare och de intervjuades också om sina hälsovanor. Studien 
visade att inaktiviteten ökar med ålder, den visade också att skoldagen står för cirka 
35 procent av veckans totala fysiska aktivitet på måttlig eller hög ansträngningsnivå. 
(Folkhälsomyndigheten, 2019)

Skolverket presenterade i februari 2019 en forskningsöversikt kring fysisk aktivitet 
och studieresultat (Skolverket, 2019). De konstaterar att det finns många studier som 
visar på ett positivt samband men att forskningsresultaten varierar och att andra 
bakomliggande faktorer kan påverka. En av de studier som är med i översikten är 
Bunkefloprojektet, i den studien ingick 220 elever som var sju år när projektet 
startade 1999 och 16 år vid uppföljningen 2008. Eleverna fick 45 minuters rörelse 
varje dag i skolan och resultaten visade bättre resultat i matematik och svenska 
jämfört med kontrollgruppen. I studien användes också anpassad motorisk träning 
vid behov enligt modellen, Motorisk utveckling som Grund för Inlärning, MUGI. 

Läkaren Jesper Fritz, följde upp Bunkefloprojektet i en  avhandling vid Lunds 
Universitet, 2017, hans studie redovisas också i Skolverkets forskningsöversikt. Det  
primära forskningsområdet var att studera sambandet mellan fysisk aktivitet och 
risker för frakturer. Han visade att främst pojkars studieresultat ökade efter extra 
skolidrott, deras behörighet till gymnasiet ökade med 7,3 procentenheter till drygt 96 
procent. Samma effekt fanns inte för flickorna i studien vilket förklaras med att deras 
prestationer redan tidigare var på en hög nivå. (Skolverket, 2019).

I en studie från Örebro Universitet visar forskaren Anna Duberg att satsning på dans 
ger goda resultat för flickors hälsa.  Flickor med stressrelaterade problem fick två 75 
minuters pass med dans varje vecka. Syftet var att uppmuntra rörelseglädje utan 
prestation. Tydliga hälsovinster visades i studien. (Dans för hälsa, 2016) 

På Karolinska Institutet bedrivs forskning om sambandet mellan musik, dans, konst, 
litteratur och hälsa inom ”Den kulturella hjärnan”. Ett av deras mål är att förmedla 
forskning som är av betydelse för undervisning. Bland annat finns forskning om hur 
hjärnan uppfattar och reagerar på musik samt hur dans påverkar motoriska och 
kognitiva färdigheter.  (Karolinska Institutet, 2019 )

En studie från Stockholms Universitet 2019 har undersökt vad barn i de tidiga 
skolåren värdesätter och tycker om. Studien är presenterad i Specialpedagogisk 
skolmyndighetens, SPSM:s forskningssammanställning. Forskarna kartlade vilka 
aktiviteter som är viktiga för barnens lärande, utveckling och trivsel i förskola, 
förskoleklass, fritidshem och årskurs ett. 



56 barn deltog i studien som varade i tre år, barnen i studien berättade genom bilder 
och samtal att det var viktigt att känna tillhörighet med sina kamrater, att ha 
möjlighet till kreativ lek och kreativt tänkande samt att få uppleva fart, spänning och 
grovmotoriska utmaningar. Det var också viktigt för dem att kunna dra sig tillbaka för 
vila och återhämtning, att få nya kunskaper och öka sin förståelse för omvärlden samt 
att känna trygghet. Några andra viktiga faktorer för deras trivsel var att känna sig fria 
och självständiga, att förebygga och kunna handskas med hemlängtan och att få vara 
ute i naturen.  (SPSM, 2020) 

Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, startade hösten 2019 ett stort 
forskningsprojekt:  "Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland 
skolungdomar". Syftet med forskningen är att undersöka sambanden mellan fysisk 
aktivitet och hjärnans funktion. Detta område är enligt GIH outforskat, och 
forskningsprojektet  ska ge ny kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet, kost 
och hjärnhälsa för eleverna. Det handlar även om hur skolor genom organisatoriska 
och pedagogiska insatser kan stimulera elever till fysisk aktivitet som gynnar 
hjärnhälsa. (GIH, 2020)  

1.3 Förändringar i skolans styrdokument
Från och med läsåret 2019/2020 är ämnet idrott-och hälsa utökat med 100 timmar 
under grundskolan.  Skolverket har rekommenderat att den ökningen läggs i de 
senare åren i grundskolan för att motverka stillasittande för de äldre eleverna. 
Skolverket har också gett förslag på författningsändringar för att stärka elevers 
möjligheter till rörelse inom ramen för utbildningen. Bland annat föreslås tydligare 
och mer konkret skrivning i samtliga läroplaner om daglig fysisk aktivitet. Rektors 
ansvar för att genomföra detta ska förtydligas enligt förslaget. Skolverket gör en 
bedömning att de föreslagna ändringarna kommer att medföra visst behov av 
kompetensutveckling av skolpersonal där kunskap om elevers olika förutsättningar 
nämns specifikt. Barn-och ungdomsförvaltningen följer dessa förändringar och 
kommer att ge stöd och information till skolorna kring detta. (Regeringen, 2019)

2. Strategi för mer rörelse och kultur i skolan

2.1 Samverkan och delaktighet 
Strategin anger inriktning för barn-och ungdomsnämndens arbete för mer rörelse och 
i skolan. Inom kommunen finns ett starkt engagemang och kompetens inom 
friluftsliv, rörelse och kultur som används för barn och elevers bästa. Denna strategi 
vill lyfta fram de befintliga samarbetena som finns mellan barn-och 
ungdomsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
kommunledningskontoret. Strategin omfattar alla kommunala skolor inom 
Vallentuna kommun. De fristående skolorna erbjuds att delta på lika villkor som de 
kommunala i de olika aktiviteter som erbjuds inom idrott-och kultursatsningen samt 
inom det pågående utvecklingsarbetet. 



Strategin fokuserar på kommunala insatser men för att uppnå de mål som formuleras 
i strategin är samarbete med externa aktörer viktiga. Dessa aktörer är det lokala 
föreningslivet, riksorganisationer och stiftelser för rörelse, hälsa och friluftsliv, 
kulturaktörer samt lokala företag.  Det finns ett aktivt föreningsliv i Vallentuna som 
lockar många barn och ungdomar till olika idrotter och fritidsaktiviteter. Kommunen 
har goda faciliteter och infrastruktur i form av idrottshallar, idrottsplatser, teater, 
fritidsgård och det finns en väl uppbyggd Kulturskola samt kulturhus med bibliotek.  

Skolan når alla barn och spelar därför en nyckelroll i arbetet för likvärdighet och 
hälsa. Rörelserikedom, kultur och hälsosamma måltider,  är de tre delarna som denna 
strategi bygger på. Strategin kommer att kompletteras med aktivitetsplan för varje 
läsår och ingår som en del i barn-och ungdomsförvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete. 

2.2 Inriktningar 
Här nedan följer fem inriktningar utifrån barn-och utbildningsnämndens prioriterade 
fokusområden:  

 Att arbetet sker utifrån barnets bästa med barnets utveckling och trygghet 
i fokus. 

 Att alla elever ska må bra både fysiskt och psykiskt och vara aktiva i 
skolan och på fritiden. 

 Att förbättra elevernas hälsa och förutsättningar till goda skolresultat.  
 Att eleverna ska få möjlighet till rörelse och kulturskapande inom ramen 

för hela skoldagen. 
 Arbete för hälsosamma måltider
 Att stärka fritidshemmens roll

2.3 Att arbetet sker utifrån barnets bästa med barnets 
utveckling och trygghet i fokus. 
Ett aktivt liv med rörelse, aktivitet och skapande ger goda förutssättningar och en bra 
start i livet för våra elever. Tydlig information ska ske till alla elever om betydelsen av 
rörelse och kultur för den egna hälsan och välbefinnandet genom hela livet. 
Informationen ska utformas  efter elevernas mognad och ålder. Skolan ska följa  
barnkonventionen i arbetet med rörelse och kultur i skolan.   

Arbetet följs upp genom: 
 Delaktighet för eleverna. 
 Utvärderingar  utifrån ålder
 Personalens utvärderingar  



2.4 Att alla elever ska må bra både fysiskt och psykiskt 
och vara aktiva i skolan och på fritiden. 
En del av det hälsofrämjande arbetet i skolan består av att skapa förutsättningar för 
rörelse och kultur för alla elever. Likvärdighet för rörelse och kulturskapande ska 
gälla alla elever oavsett kön, funktionsvariationer och socioekonomisk bakgrund. 
Rörelse har positiva förebyggande effekter för livslång god hälsa och motsatsen, 
stillasittande är en riskfaktor för olika sjukdomar. 

Arbetet följs upp gemensamt med uppföljning av folkhälsomål: 
 Ökad grad av elevers psykiska hälsa
 Minskad grad av mobbning
 Öka andelen trygga elever
 Öka tillgänglighet för elever med funktionsvariationer. 
 Öka motivationen för goda och hälsosamma val tidigt under skoltiden.  

Arbetet följs upp med:
 Att skolorna erbjuder daglig fysisk aktivitet för eleverna
 Fler elever som redovisar ökad fysisk aktivitet både i skolan och på fritiden.

2.5 Att förbättra elevernas hälsa och förutsättningar till 
goda skolresultat.  
Skolverket har sammanställt studier kring rörelse kopplat till skolresultat i en 
forskningsöversikt 2019. Det finns studier som pekar på samband men 
forskningsresultaten varierar. Barn-och ungdomsförvaltningen följer aktuell 
forskning inom området och använder resultaten i det systematiska kvalitetsarbetet.

Följs upp med: 
 Att samarbete etableras med studenter och forskare inom området.
 Resultatuppföljning inom det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet

2.6 Att eleverna ska få möjlighet till rörelse och 
kulturskapande inom ramen för hela skoldagen. 
Genom ett brett utbud av aktiviteter ökar elevernas förutsättningar att hitta det som 
passar dem bäst. Samarbete sker med kultur-och fritidsförvaltningen för 
tillgänglighet i kommunens idrottsanläggningar. Inom idrott-och kultursatsningen 
finns ett etablerat nätverk mellan kommunens grundskolor, fristående skolor, fritids-
och kulturförvaltningen, kommunledningskontoret,  idrottsföreningar lokalt och 
regionalt, företag i kommunen samt nationella aktörer. De gemensamma resurserna 
och kompetensen används för barnets bästa. 

Följs upp med: 
 Kultur-och idrottssatsning. 



 Nätverk med det lokala föreningslivet
 Skapande Skola samarbetet med Kultur-och fritidsförvaltningen.
 Samarbete med Kulturskolan
 Eleverna ges möjlighet till olika former av aktiviteter både idrottsliga och 

kulturella.
Idrott och kultursatsningen finns beskriven på Vallentuna kommuns webb. 
(Vallentuna kommun, 2020)  

2.7 Att arbeta för hälsosamma måltider. 
Gemensamt arbete mellan idrott-och kultursatsningen och kostenheten inom barn-
och ungdomsförvaltningen. Arbetet följer kommunens folkhälsomål. Samarbete sker 
med nationella aktörer som arbetar för mer rörelse i skolan och bättre skolmåltider.  

Följs upp med:

 Folkhälsomålen, att informera/sprida kunskap om goda matvanor. 
 Arbete för pedagogiska måltider i samarbete med nationella aktörer. 

En nationell samarbetspartner är Generation Pep. (Generation Pep, 2019)

2.8 Att stärka fritidshemmens roll. 
En del av strategin handlar om att stärka fritidshemmens roll.  I läroplanen finns flera 
skrivningar om fritidshemmets syfte och centrala innehåll. Det handlar bland annat 
om att skapa förutsättningar för elevernas kontakt med det lokala föreningslivet och 
det utbud som finns av kulturaktiviteter och fritidssysselsättningar. Det handlar också 
om att eleverna ska delta i lekar samt idrotter och fysiska aktiviteter både inomhus 
och utomhus. (Skolverket, 2019).  

Följs upp genom:
 Mer rörelse, kultur och utevistelse inom fritidshemmens verksamhet. 
 Gemensamt arbete i de nätverk som finns  med fritidshemmens personal.
 Kompetensutveckling av personalen.
 Samarbete inom kommunens miljöarbete.
 Samarbete inom kommunens arbete för friluftsliv. 

Källor 
Webbsidor:

Dans för hälsa, Anna Duberg https://www.dansforhalsa.se/anna-duberg    
(Hämtad 2020-04-17)

https://www.dansforhalsa.se/anna-duberg


Folkhälsomyndigheten: Rapport, Barn och ungas rörelsemönster, 2019 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/b/barns-och-ungas-
rorelsemonster/?pub=60058  (Hämtad 2019-08-07)  

FYSS, Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, 
http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/for-barn-och-
ungdomar/ (Hämtad 2019-08-07)  

Generation Pep, https://generationpep.se/sv/hur-vi-arbetar/om-oss/ 
(Hämtad 2019-10-29)

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskningsprojekt, Hjärnhälsa i skolan, 2019  
https://www.gih.se/OM-GIH/Press-och-
media/Pressmeddelanden/Fysisk-aktivitet-och-hjarnhalsa-for-
skolungdomar--ny-stor-forskningsstudie-/  (Hämtad 2019-08-07)  

Hjärnfonden https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/    (Hämtad 2019-10-
29)

Karolinska Institutet, Den kulturella hjärnan 
http://www.kulturellahjarnan.se/2019/03/18/lisa-wong-forelasning-om-
musik-utbildning-och-halsa-20-mars/ (Hämtad 2019-10-29)

Skolverket, Forskningsöversikt om fysisk aktivitet och studieresultat, 2019   
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d7c5/1553
968242200/Bilaga%201%20Forsknings%C3%B6versikt%20r%C3%B6rels
e%20i%20skolan.pdf (Hämtad 2019-08-07) 

Skolverket, 2019, Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och 
fritidshemmet 
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet   (Hämtad 2019-10-28)

Regeringen: Pressmeddelande, 2018-07-12,  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/nu-far-eleverna-
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