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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur två verksamma år 1-6-skolor inom samma 

rektorsområde arbetar med daglig fysisk aktivitet. Vi utgår ifrån följande frågeställningar: 1)Vilka 

är lärarnas tolkningar av begreppet fysisk aktivitet? 2) Vilka argument och arbetsmetoder har 

skolornas lärare samt ledning för elevers fysiska aktivitet? 3) På vilka sätt förekommer fysisk 

aktivitet under skoldagen?  

Vi har besvarat frågeställningarna genom att vi har intervjuat lärare och rektor som arbetar på två 

skolor inom samma rektorsområde. Då vår utbildning riktar sig mot de lägre åldrarna, år 1-3, 

valde vi att intervjua lärare som arbetar i dessa årskurser. Skolorna valdes ut eftersom de 

profilerar sig med att aktivt arbeta med fysisk aktivitet. Det är även i de lägre åldrarna som 

grunden läggs för att elever ska få en aktiv hälsostil. Ämnet är viktigt eftersom Folkhälsoinstitutet 

rekommenderar att barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva, måttlig till hård aktivitet, minst 60 

minuter om dagen. Jämförelse kan liknas vid tidigare studier som Bunkefloprojektet (1999), 

Handslaget (2004) och COMPASS (2004). 

Våra resultat visar bland annat att lärarna vill kunna planera in mer fysisk aktivitet men de 

känner påtryckningar att alla elever ska uppnå kunskapsmålen som Skolverket satt, vilket gör att 

det naturliga tillvägagångssättet att integrera fysisk aktivitet med de obligatoriska kärnämnena kan 

falla bort.  
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Abstract 

The purpose of this study is to examine how two different primary schools with the same school 

management district work with daily physical activity. We have chosen to conduct our 

investigation based on interviews. Through the interviews, we can highlight the teacher´s and 

principal´s interpretations of the concept regarding physical activity and find out the school´s 

arguments and working methods for pupil´s physical activity. These two schools work with 

physical activity in two different ways and the study describes the teacher´s and principal's choice 

of approach. Since our training is directed towards the younger ages, school years 1-3, we chose 

to interview teachers who work in these classes. It is also at a young age that teachers can 

influence pupil´s to adopt a healthy life style. Our results show that the individual teacher's own 

attitude can be reflected in the lesson planning. The teacher´s we interviewed felt that the breaks 

and activities encouraged students to be physically active. Trends we saw in the collection of our 

empirical data are that teacher´s want to be able to plan more physical activity but that they feel 

the pressure for all pupil´s to achieve the learning outcomes. Our results show that there might 

be a concern among teacher´s about the concept of physical activity and what it means. 
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Förord 

Två fysiskt aktiva vänner har nu under en tidsbegränsad period fått känna på hur det känns i 

kropp och själ efter stillasittande arbete. Vi visste innan arbetets början hur viktigt det är att varje 

dag röra på kroppen och efter denna studie är vi om inte ännu mer övertygade om hur viktigt det 

är att utöva fysisk aktivitet varje dag.  

Vi vill börja med att rikta vårt tack till de medverkande lärare och rektor som har hjälp oss i 

vårt insamlande av empiri. Vi skulle även vilja tacka Stellan Sundh som har varit en stöttande 

handledare och Annika Bergström för dina goda råd under skrivandets process.  

Vårt största tack går till familj och vänner som har gett oss stöd och energi under arbetets 

process!
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1. Inledning 

”Den som idag inte avsätter tid för fysisk aktivitet, måste i framtiden avsätta tid för sjukdom!1” 

(Edward Stanley)  

Då människan verkar sträva alltmer mot att förenkla vardagen för sig med hjälp av olika tekniska 

hjälpmedel skapar hon samtidigt en tillvaro som inte tar hänsyn till att kroppen måste få röra på 

sig. Det gör att medvetenheten kring människors välbefinnande blir ännu mer intressant 

(Jagtøien, Hansen, Annerstedt 2001).  Hur aktiva är vi egentligen? Gymanläggningar ökar runt 

om i landet i takt med människors midjemått. Forskning belyser att risken för metabola 

syndromet2 ökar när människan uppnår ca 10 kg övervikt. Staten rapporterar hur vi ska arbeta för 

att nå en mer hälsosam livsstil. Det handlar om att börja i tid och se vilka möjligheter som finns. I 

det sammanhanget har skolan en viktig roll eftersom grunden för ett fysiskt aktivt liv ofta läggs 

tidigt i livet.  

Ett av skolans uppdrag är att inom ramen för hela skoldagen sträva mot att alla elever får sin 

dagliga fysiska aktivitet (Skolverket 2011:9). Samtidigt som eleverna ska vara fysiskt aktiva varje 

dag ska de teoretiska kunskapsmålen nås hos eleverna. Ju högre upp vi kommer i åldrarna, desto 

större blir kraven på att uppnå målen. Det finns rekommendationer om att elever ska få minst 60 

minuter fysisk aktivitet med måttlig till hög intensitet varje dag (Statens folkhälsoinstitut, FHI 

2013). På senare tid betonas det inom forskningen att man behöver öka tiden för barns fysiska 

aktivitet till 90 minuter om dagen (Cenerud 2007). 

Ämnet för denna uppsats är yngre elevers fysiska aktivitet under skoldagen. Är det endast 

inom idrottsämnet och på rasten som den dagliga fysiska aktiviten sker? Eller förekommer fysisk 

aktivitet även under den övriga skoldagen? 

Under arbetets process har Lisa Kristoffersson och Kim Söhr-Hertz tillfört de olika avsnitten 

lika mycket tid. Vi har båda medverkat vid intervjutillfällena och sedan delat upp arbetet med 

bearbetning av data, renskrivning och analys. Lisa ansvarade för avsnitt 6.1 och delar av 6.3 under 

resultat och analys. Kim ansvarade för avsnitt 6.2 samt delar av 6.3 i avsnittet resultat och analys. 

I diskussionsavsnittet ansvarade Lisa för 7.1 och delar av 7.3. Kim ansvarade för 7.2 samt delar av 

avsnitt 7.3. Vi har dock läst och bearbetat samtliga delar i uppsatsen. Den färdiga uppsatsen är ett 

resultat av två studenters vilja att skapa medvetenhet kring fysiska aktiviteter inom 

skolverksamheten.   

 

 

                                                 
1 Citat hämtat från internet. www.poleangel.se/wellbeing Hämtat 2013-12-09. 
2 Olika symptom som hänger samman med att ämnesomsättningen blir störd under viktuppgång. Detta kan 

leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Övervikt och insulinresistens är viktiga 

faktorer som påverkar detta förstadium. (Hellenius, 2009)  

http://www.poleangel.se/wellbeing
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2. Bakgrund 

Människan har alltid varit aktiv och fått egenskaper som gör att vi kunnat anpassa oss till olika 

situationer under hela vår livsstil. Almvärn & Fäldt (2001) menar att de gener människan fått i 

sina anlag måste användas för att de ska kunna vidareutvecklas och vara till nytta för framtida 

utmaningar. Genom att vara passiv och overksam förs inte utvecklingen framåt (Almvärn & Fäldt 

2001:21). Människokroppen behöver ständig rörelse för att motverka sjukdomar samt stärka 

muskler, leder och skelett. Vår kropps utveckling bygger på att människan i all tid har varit aktiv, 

när hon sökt mat, förflyttat sig och byggt sitt hem. Vi fungerar bäst när vi regelbundet är fysiskt 

aktiva (Schäfer Elinder & Faskunger 2006:9). Dock ser verkligheten annorlunda ut idag. 

Forskning tyder på att vi aldrig har varit så stillasittande som vi är i dagens samhälle 

(Hemmingsson 2007:87).     

2001 tog folkhälsoinstitutet (FHI) ett initiativ, med uppdrag från regeringen, till att starta Sätt 

Sverige i rörelse (SSR). De hade som målsättning att öka befolkningens fysiska aktivitet efter 

rapporter om ett mer stillasittande samhälle som brett ut sig i Sverige. Fyra områden valdes ut 

som ansågs vara av störst betydelse för fysisk aktivitet: Hälso- och sjukvården, arbetsplatsen, 

förskolan, skolan och fritiden (Schäfer Elinder & Faskunger 2006:160). 

Varje område fick en projektledare som hjälpte till med vilka mål och syften som skulle 

genomföras. Ett av de övergripande målen som FHI utfärdade för inriktningen mot 

förskolan/skolan var följande, ”Barn och ungdomar stimuleras till ett positivt förhållningssätt till 

fysisk aktivitet och rörelse, och erbjuds tillfälle att dagligen delta i någon för dem tilltalande 

aktivitet” och vidare ”skolan är en stödjande miljö för fysisk aktivitet och rörelse”(Ibid., 161).  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet bedömer Skolverket att den 

fysiska aktiviteten är grundläggande för människors välbefinnande. Eleverna ska erbjudas positiva 

upplevelser i form av rörelser och friluftsliv.  

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir 

fysiskt aktiva senare i livet. (Skolverket 2011:51) 

I den äldre upplagan av läroplanen var det inskrivet 30 minuter fysisk aktivitet om dagen som var 

utöver ämnet idrott och hälsa och dess kursmål (Skolverket 1994). Idag skall den fysiska 

aktiviteten genomsyra verksamheten dagligen med fritt utrymme för lärarnas egna tolkningar till 

hur den fysiska aktiviteten ska genomföras under skoldagen. I denna studie hänvisas begreppet 

fysisk aktivitet inte till ämnet idrott och hälsa och dess centrala innehåll utan den fysiska 

aktiviteten kopplas till all form av daglig rörelse som eleverna kan utöva under skoldagen.  

Raustorp (2006) betonar att det är viktigt att kunna lära ut fysiska aktivitetsvanor tidigt för 

elever. Det främjar till livslång fysisk aktivitet och livsstil (Raustorp 2006:27). Vidare menar han 
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att läraren har en betydelsefull roll i arbetet kring elevers fysiska aktivitet. Lärare behöver goda 

kunskaper inom ämnet för att kunna motivera och ge feedback till sina elever. De behöver träna 

eleven att värdera sitt deltagande samt vara stolt över prestationer de utför i den regelbundna 

fysiska aktiviteten (Ibid., 16-18).   

Det finns rekommendationer för både barn och vuxna som ger anvisningar på hur mycket tid 

man bör vara fysiskt aktiv under en hel dag för att främja en hälsosammare livsstil. För barn är 

rekommendationen 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård 

aktivitet (FHI 2013). Barn och unga som inte idrottar på sin fritid har större behov av fysisk 

aktivitet än barn som innehar en aktiv livsstil på sin fritid (Jansson 2013). Fysisk aktivitet bidrar 

till en hälsosammare livsstil. Genom att vara aktiv som barn är chanserna större att man fortsätter 

att vara fysiskt aktiv även som vuxen. Idag blir fysisk aktivitet mer en fritidssysselsättning som 

innefattar motion och träning, från att tidigare ha varit en del av de dagliga sysslorna (Faskunger 

2007).  

En av Riksidrottsförbundets (RF) satsningar på barn och ungdomsidrott är Handslaget, ett 

nationellt projekt som pågick under fyra år, 2004-2007. Deras satsning gick ut på att hitta ett 

samarbete mellan idrottsföreningar och skolor för att få fler fysiskt aktiva barn. Skolorna på 

Gotland var verksamma i Handslaget under denna period (2004-2007). Detta ledde fram till att 

man fick bättre samverkan mellan idrottsrörelsen och skolorna och man nyttjade varandra mer 

efter projektet. Idrotten fick en större arena att visa sig på och skolorna fick mer idéer till att 

utveckla fysiskt aktiva barn och ungdomar (Gotlands idrottsförbund, SISU utbildarna 2013). 

Riksidrottsförbundet menar att regelbunden fysisk aktivitet främjar barn och ungdomar till en 

hälsosammare livsstil. Det bidrar till: minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, förebygger 

benskörhet och benmassa, förbättrad balans och kordinationsförmåga, ökad muskelstyrka och 

hållbarhet i senor och ligament, ökad fysisk utveckling och rörlighet, bättre självuppfattning och 

självförtroende, ökad inlärningsförmåga, bättre koncentrationsförmåga, ger ökad energi och 

bättre sömn (RF 2013).  

En annan aspekt som vi finner relevant i ämnet är om det finns sambandsfaktorer mellan 

fysisk aktivitet, inlärning och självuppfattning. Hultgren (2006) anser att det finns vissa 

sambandsfaktorer som har större betydelse för att stimulera barn och ungdomar till fysisk 

aktivitet och inlärning. Självtillit, bemötande och socialt stöd är några av de tydligaste sambanden 

(Ibid., s.3). Bergholm (2010) anser att det finns klara samband mellan regelbundet utövande av 

fysisk aktivitet och läs- och skrivinlärning. Genom att barn utövar fysisk aktivitet så övar de upp 

sin grov- och fin motorik samt sin förmåga att minnas saker (Bergholm 2010).  

Det kan råda stora skillnader mellan olika individer såsom fysiska grundförutsättningar men 

även kulturella och etniska skillnader för hur man kan medverka i en fysisk aktivitet. Även 

kamratpåverkan kan vara en orsak till att barn och ungdomar lämnar idrottsvärlden eller inte ens 

blir inbjudna till att delta (Cenerud 2007).  
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Det kan även göras kopplingar mellan barn och ungdomars fysiska inaktivitet och fetma. 

Hemmingsson (2007) menar att det finns tidigare forskning som belyser att viktuppgång beror på 

avsaknaden av fysisk aktivitet, men han menar också att det är svårt att bevisa att det är den enda 

orsaken. Andra faktorer som kan spela in är mat och stress (Hemmingsson 2007). Barn som 

utvecklar fetma löper större risk för att senare i livet drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Berg 

2009). Effekterna finns även på kort sikt i form av astma, huvudvärk, ledbesvär m.m. (Flodmark, 

Marcus & Mårild 2007). Rasmussen, Eriksson, Bokedal och Schäfer (2004) menar att en positiv 

bild inom fysisk aktivitet är den ökning som skett bland barn och ungdomar som tränar. Det 

negativa är att stillasittandet samtidigt har ökat (Rasmussen m.fl. 2004).  

Med denna bakgrund finner vi det intressant att undersöka vad lärare har för tolkningar av 

begreppet fysisk aktivitet. Låter de eleverna ta del av den fysiska aktiviteten inom ramen för hela 

skoldagen, som det står i läroplanen? Är det avsatt lektionstid för det eller anser lärarna att 

rasterna är tillräckliga för att få den rekommenderade fysiska aktiviteten på 60 minuter om dagen 

(FHI 2013)? Ett av de områden vi undersöker är om elever på två olika år 1-6-skolor får 

möjlighet att röra på sig, under och efter skoltid enligt de verksamma lärarna.   
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3. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter av relevans för 

undersökningen.  

3.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om fysisk aktivitet i svenska skolan är hittills begränsad. Den forskning 

som vi har tagit del av är inriktad mot elevers skolprestationer. Resultaten visar att det finns ett 

samband mellan ökad fysisk aktivitet och elevers prestationer i skolan. Forskning visar att ökad 

fysisk aktivitet och bättre motorisk förmåga leder till att eleven får bättre tal- och 

rumsuppfattning samt skriv- och läsinlärning (Ericsson 2005). 

För att elever ska kunna bli trygga i sig själva behöver deras självkänsla utvecklas i samspel 

med omgivningen, där deras rörelsefärdighet till en början utgör en avgörande del. Elever som 

inte ges möjlighet att aktivt utforska sin omvärld och sina rörelsemöjligheter kan få mindre tillit 

till sin rörelseförmåga. Ericsson (2005) anser att skolan kan underlätta för eleven att få bättre 

motoriska färdigheter genom att öka den fysiska aktiviteten, utöver ämnet idrott och hälsa. Bra 

kroppskontroll hos eleven bidrar till att elever vill och kan delta i aktiviteter och på detta sätt även 

utmana sig själv i sitt egna rörelsemönster. Ericsson anser att skolan har en central roll att erbjuda 

elever att dagligen få utmana sig själva i sitt rörelsemönster, genom fysisk aktivitet och genom att 

erbjuda de elever som behöver individanpassade motoriklektioner. I Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) anser Skolverket att 

skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen. 

Ericsson anser att en sådan svårighet kunde vara motoriska brister hos eleven. För att ta reda på 

om motoriska färdigheter kan ge elever bättre skolprestationer och motoriska färdigheter startade 

ett interventionsprojekt 1999 i Bunkeflostrand.  

Forskningsprojektet fick namnet ”Bunkefloprojektet3-en hälsofrämjande livsstil” som började 

1999. Projektet gick ut på att se om daglig fysisk aktivitet kunde öka elevers välmående i form av 

koncentration, benmassa och motorik. Studien ville också belysa om eleverna kunde få bättre 

skolprestationer i form av läs-och skrivinlärning, rums- och taluppfattning. Ängslättskolan i 

Bunkeflostrand och den lokala idrottsföreningen började samverka. De lät eleverna i årskurs 1 få 

en timmes daglig fysisk aktivitet under skoltid. Målsättningen med projektet var att alla elever i 

årskurs 1 till årskurs 9 skulle ha daglig fysisk aktivitet på skolschemat. 

                                                 
3 Informationen om projektet och modellen har huvudsakligen hämtats från hemsidan 

www.bunkeflomodellen.com under nov-dec 2013. Författare och publiceringsdatum till texterna på hemsidan 

finns dock inte angivna. Som upphovsman anges Hälsa + Kunskap! AB. 

http://www.bunkeflomodellen.com/
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Eleverna fick varje dag prova på olika aktiviteter. Tre lektioner i veckan hade den ordinarie 

idrottsläraren eleverna med olika fysiska aktiviteter. Bunkeflostrands verksamma föreningsledare 

hade eleverna två aktiviteter i veckan på skoltid. För att projektet skulle kunna studeras valde man 

ut två intentionsgrupper: Ängslättskolan med utökade aktiviteter, en individanpassad 

motoriklektion för de elever som hade bristande motorikförmåga samt en skola med samma antal 

elever fast utan resurser (Ericsson 2005). Ericsson (2005) belyser hur tidigare forskning har visat 

att barn med motoriska svårigheter har svårare för läs och skrivinlärning. Vidare menar hon att 

det därför var intressant att studera effekter av ökad idrottsundervisning och motorisk träning i 

skolan, om det gick att påverka elever till ökad motorisk kunskap, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer (Ibid., 2005:9).  

Vid skolstart observerades alla barn som började i årskurs 1 för att se vilka barn som behövde 

ha extra motorisk stimulans. Benmassan kontrollerades årligen via ortopediska kliniken i Malmö. 

Eleverna på Ängslättskolan observerades av lärare, föräldrar och forskningsgruppen. Genom 

observationen kunde forskningsgruppen sedan ta fram skillnaderna mellan de två 

intentionsgrupper som medverkade i studien. Resultaten efter två år i projektet visade att de barn 

som haft ökad fysisk aktivitet och speciella lektioner där de arbetat aktivt med motorikträning4 

presterade bättre i skolan. De kunde behålla koncentrationen uppe och deras motoriska förmåga 

ökade till bättre kunskapsinlärning. Resultaten visade att eleverna fick bättre skriv- och 

läsförmåga samt bättre rums- och taluppfattning (Ericsson 2005:110). De elever som hade haft 

fysisk aktivitet dagligen hade ökad benmassa och större skelett vid ländrygg och höft 

(Bunkefloprojektet). 

Rasmussen, Eriksson, Bokedal och Schäfer (2004) gjorde en omfattande studie, Community-

based study of physical activity, life style and self-esteem in Swedish school children (COMPASS). Studien 

gjordes under två år med 4188 deltagare med både pojkar och flickor från sydvästra 

sjukvårdsområdet i Stockholms län. Studiens syfte var att ta fram ett underlag för en nationell 

handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet till skolor utifrån regeringens 

önskemål. Bakgrunden var att fysisk inaktivitet, övervikt och fetma hade ökat i det svenska 

samhället de senaste decennierna. Det som enligt studien är den bidragande orsaken till övervikt 

och fetma är brist på fysisk aktivitet samt ett ökat energiintag via maten. Studien pekar på att 

fysisk aktivitet minskar under ungdomsåren. Den största nedgången sker mellan 12-18 år, brist på 

tid samt avsaknad av stöd från lärare, föräldrar och kamrater ansågs vara den största orsaken. 

Bland de ungdomar som deltog i studien var det 71,2 procent som klarade rekommendationen på 

60 minuter fysisk aktivitet på minst måttlig nivå per dag.  

Studien visar även sambandet mellan högaktiva barn och ungdomar och deras självkänsla. 

Rasmussen m.fl. menar att om barn och ungdomar inte mår bra i sig själva och har en låg 

självkänsla ökar risken att de blir mer stillasittande, äter onyttigare mat och på oregelbundna tider. 

                                                 
4 Det kan innebära kast med boll, stå på ett ben, hoppa indianhopp på diagonalen. Det innebär även rörelser 

som motsatt sidas arm respektive ben lyfts ut till sidan (Ericsson 1998: 180-181).  
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Det blir som en ond spiral där låg självkänsla orsakar dåliga levnadsvanor. Vidare menar de att låg 

självkänsla ofta följs av andra problem som ensamhetskänslor och nedstämdhet. Barn och 

ungdomar som har en högre självkänsla är i sin tur inte lika stillasittande utan de rör på sig mer 

aktivt och regelbundet. Det leder till att de får bättre kroppskontroll och känner sig mer bekväma 

med sig själva och sin kropp.  

Rasmussen m.fl. (2004) ville med denna studie öka medvetenheten hos skolorna genom att ge 

synpunkter på hur arbetet kring fysisk aktivitet bör utföras, skolorna har en viktig roll i arbetet 

med fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Skolan anses vara den ”samhällsverksamhet som har 

de största förutsättningarna att utjämna socialt betingad ohälsa”(Rasmussen m.fl. 2004:97). 

Skolorna ska hitta varje barns starka sida och inte bara fokusera på kunskaper och färdigheter 

som krävs enligt läroplanen. ”Läroplanens tillägg om att skolan ska sträva efter att alla elever ska 

vara fysiskt aktiva varje skoldag bör följas”(Ibid., 155). Åtgärder som ökar medvetenheten hos 

skolans personal om riskerna för övervikt och fetma bör vidtas för att hjälpa elever under skoltid, 

dock ska de förebyggande insatser som görs under skoldagen ses åtskilda från insatser på fritiden. 

Vidare menar Rasmussen m.fl. att en viktig åtgärd som skolor skulle kunna göra för sina elever är 

att servera frukost till de elever som behöver det. Deras resultat visar skillnader mellan elever som 

äter regelbunden frukost med de som inte gör det och deras prestationer resten av dagen. En 

sådan åtgärd skulle kunna ge en lugnare miljö och bättre fysisk och psykisk prestationsförmåga 

för eleverna. Det skulle ge eleverna en chans att få börja skoldagen på lika villkor som sina 

kamrater (Rasmussen m.fl. 2004).  

2005 kom ett tillägg i Lpo94. Alla elever hade rätt till daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen. Som en konsekvens till detta tillägg valde Gotlands kommun att kartlägga hur 

Gotlands skolor främjade fysisk aktivitet. Undersökningen riktade sig till grund- och 

gymnasieskolor runt om på ön genom att rektorerna svarade på en enkät. 37 skolor svarade på 

enkäten och var med i undersökningen. Det är utifrån enkätsvaren det kunde konstateras att de 

mål som fanns i den lokala skolplanen var väl i linje med den nationella läroplanen och det arbete 

som regeringen påbörjade kring hälsa och fysisk aktivitet. Däremot var det en del som återstod 

för att nå det dåvarande riktmärket som innefattade 30 minuter per dag med fysisk aktivitet i 

skolans verksamhet (FHI 2013).  

Nästan alla skolor svarade på att verksamheten behövde utvecklas, med exempelvis mer 

resurser och utbildad personal. Boijs (2005) egna reflektioner efter denna kartläggning var i linje 

med rektorernas. Det fanns gott om utvecklingsmöjligheter kring att öka skolornas fysiska 

aktivitet. Dock behövdes ökad kunskap om begreppet fysisk aktivitet, vad det innebär samt att få 

skolorna runt om på ön att samverka med varandra. I undersökningen nämndes en av skolorna 

som är aktuell i vår undersökning. De använde sig av daglig fysisk aktivitet med sina skolelever, i 

form av att de varje morgon hade en timmes aktivitet. Det kunde innefatta rörelser till musik eller 

promenad i skogen (Boij 2005).  
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3.2  Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras centrala teoretiska begrepp som vi utgår från under bearbetningen av 

den insamlade empirin.   

3.2.1 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är ett begrepp som innefattar all typ av daglig kroppsrörelse som ökar 

energiomsättningen hos individen såväl arbete som fritid. Det kan innefatta till exempel lek och 

rörelse, friluftsliv, sportutövande, rastlekar som att spela fotboll, gunga och hoppa hopprep. Även 

det dagliga kroppsutövandet som att ta trappor istället för att åka hiss, cykla till skolan/jobbet 

och gå promenader har stor betydelse (FHI 1996; Jansson 2009). Det anses också vara en resurs i 

det vardagliga livet och inte själva målet med livet. Hälsa ska ses som ett positivt begrepp som 

betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga (World Health Organization, 

WHO, 1986:1).  

Raustorp(2006) anser att individen inte behöver sträva mot att vara en högpresterande 

idrottare. Fysisk aktivitet handlar om att röra på kroppen varje dag, i form av lek, spring, rörelse 

och motion. Eleverna måste finna en meningsfullhet i att använda kroppen samt viljan att arbeta 

med kroppen. Lagom utmanande aktiviteter är fullt möjliga att uppnå med övning. Därför bör 

enligt Raustorp eleverna hela tiden bli utmanade i sina egna utvecklingszoner. Detta kan tolkas 

utifrån Vygotskijs etablerade teorier kring utvecklinszoner som innebär att elever lär sig behärska 

vissa kunskaper och färdigheter med hjälp och stöd av erfarna vuxna (Säljö 2005). Inom den 

fysiska aktiviteten kan läraren utmana eleven till andra kunskaper och färdigheter inom området 

som är mer avancerade. Det kan tolkas som att eleven med stöd från vuxna människor i sin 

omgivning lär sig förstå kunskapen den redan har och utvecklar den till en mer fördjupad 

förståelse till varför man bör vara fysiskt aktiv. Elever som utvecklar en aktiv identitet vet hur de 

ska variera olika fysiska aktiviteter och på detta sätt behålla möjligheten att bevara sin aktiva 

livsstil (Raustorp 2007:14 – 19).  

Duesund (1996) anser att eleven lär sig nya rörelser genom att denna redan har en 

medvetenhet kring existerande rörelsemönster. Vidare menar hon att elever inte väntar på att 

omgivningen ska stimulera dem till utmaningar, utan de utmanar sig själva men behöver ha 

uppmuntran på de rörelser som de redan kan. Utan uppmuntran finner inte eleven en 

meningsfullhet att fortsätta utmana sig själv.  

3.2.2 Elevers psykiska och fysiska hälsa 

Jagtøien m.fl. (2001) framhåller att fysisk aktivitet tycks vara ett grundläggande behov hos elever. 

De behöver få möjligheter till aktivitet för att undersöka både sig själv som individ och skaffa sig 

erfarenheter om världen. Understimulering av motorik kan hämma elevens utveckling, både inom 
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skolprestationer och elevers psykiska välmående. Detta ställer krav på lärarens kompetens och på 

skolans utformning av aktiviteterna. Elever som har möjlighet till fysisk aktivitet och förknippar 

det med positiva upplevelser tillbringar många timmar med att vara aktiva. Eleverna måste därför 

erbjudas fysisk aktivitet både inomhus och utomhus (Jagtøien m.fl. 2001:238).  

För att människan ska kunna utvecklas och känna sig tillfredsställd i sitt liv behöver hon 

tillgodose de viktigaste behoven som är grundförutsättningen för att må bra. Almvärn och Fäldt 

(2001) hänvisar till Maslows behovstrappa. Den är strukturerad i olika stadier likt formen på en 

trappa. Alla behov bör enligt Maslow bli tillgodosedda för att människan ska känna sig 

tillfredställd. Det första steget är de ”Fysiologiska behoven”. Dessa behov är livsviktiga för 

människans överlevnad. Det handlar om människans primära behov, att äta, dricka, andas och 

sova. Dessutom har vi behov av både fysisk och psykisk aktivitet. Det andra steget är ”Trygghets- 

och säkerhetsbehov”. När vi har fått våra kroppsliga behov tillgodosedda behöver vi känna en 

inre trygghet, både i situationer vi utsätts för samt till människor i vår omgivning. Tredje steget 

innefattar ”Gemenskapsbehovet”. Behovet av att samspela med andra samt att tillhöra en 

gemenskap. Vi behöver få ha kontakten med andra för att känna oss accepterade. I behovet av 

”Självuppskattning och självrespekt” känner vi oss trygga i gemenskap med andra och kan 

utveckla synen på oss själva och veta att det vi gör duger. Högst upp på behovstrappan finns 

”Självförverkligande”. Här känner vi att tillvaron är meningsfull och det kan vi göra först om alla 

det andra behoven i trappan är tillgodosedda (Almvärn & Fäldt 2001:24–25). För att eleven ska få 

sina behov tillgodosedda krävs det att läraren introducerar eleven till nästkommande steg i 

behovstrappan och tillika utvecklingszon (se avsnitt 3.2.1). Genom att läraren arbetar med fysisk 

aktivitet i sin undervisning främjas det första steget i behovstrappan hos eleven vilket är det mest 

primära behovet för utveckling. De övriga stegen hjälper eleven till att känna tillit till sin kropp, 

dess rörelser och hur man kan använda den. Då detta görs tillsammans med övriga klasskamrater 

främjas gemenskapen hos eleverna och de får lättare att känna självtillit till sin egen förmåga samt 

trygghet i sociala sammanhang.  

Antonovsky (1999) menar att Känslan av sammanhang (KASAM) är en viktig komponent i 

människors bevarande av hälsa. Han menar att människors tänkande och inställningar till livet är 

avgörande och av stor betydelse för hur man tar tillvara på och bevarar sin hälsa. Hans studie 

belyser att det finns tre betydelsefulla förutsättningar som bidrar till människors välbefinnande 

och hälsa. Den första är känslan av ”Begriplighet” som infinner sig när vi utsätts för situationer vi 

är bekanta med där vi vet vad utgången blir eller hur vår påverkan kan styra. Den andra 

komponenten är känslan av ”Hanterbarhet”. Detta innebär i stor grad hur personen upplever att 

denne har resurser i sin omgivning samt hjälpmedel att klara av situationer denne utsätts för. 

Personen ser sig inte själv som ett offer utan kan ha känslan av att det ordnar sig även om det 

kommer motgångar. Den tredje komponenten är känslan av ”Meningsfullhet” vilket innebär att 

inte se en motgång som ett hinder man måste stanna vid utan snarare ett hinder man kan ta sig 

över genom att se det som en utmaning (Ibid., 1991:40–41). Lärarens roll är att se till att forma 
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ett intresse och engagemang hos eleven. För att den fysiska aktiviteten ska bidra till att elever ser 

utförandet som meningsfullt behövs dessa tre komponenter. 

Fysisk aktivitet kan förbättra en persons känsla av sammanhang. Under utövande av aktiviteter 

när man kontinuerligt rör sig, lär man känna sin egen kropp. Man vet vilka begränsningar man 

har samt hur man kan förbättra sina prestationer och få bättre kroppskontroll. Av dessa 

erfarenheter infinner sig en känsla av begriplighet och hanterbarhet hos individen. Utövande av 

aktiviteter kan bedrivas i gemenskap tillsammans med andra och blir på så sätt meningsfull. Det 

ökar motivationen till att orka mer och samtidigt ökar det möjligheten till att känna mening i det 

man utför (Almvärn & Fäldt 2001:40–41).  

3.2.4 Betydelsen av lek, rörelse och motorik 

Det finns mycket som talar för att fysisk aktivitet och lek engagerar barn både kroppsligt och 

emotionellt, vilket indirekt kan bidra till förbättrade skolprestationer (Ericsson 2005). Elever som 

rör sig dagligen låter hjärnan bidra med aktivering och integrering. Genom lek och rörelse skapar 

eleverna naturliga situationer där de får utmana sina motoriska förmågor. Både höger och vänster 

hjärnhalva arbetar och kommunikationen dem emellan blir balanserad så att eleverna kan 

bearbeta fler intryck. En tanke hos eleverna är svår att förankra i minnet om inte en rörelse är 

inkopplad. Inlärning sker inte bara i huvudet den sker genom att eleven får uttrycka sin kunskap 

genom handling och tanke (Hannaford 1997). Under de tidiga skolåren är ofta elever klumpiga 

och slängiga i sina rörelser och behöver utveckla sina motoriska färdigheter. De behöver träna 

upp muskulaturen och sträcka ut kroppen i sin fulla längd för att de ska bli bekväma med 

förändringar som sker i kroppen (Alin Åkerman 1995:233–234).  

När elever leker sker det ofta på ett lustfyllt och fritt sätt. Lek och rörelse utmanar eleverna att 

aktivt arbeta med hela kroppen, både fysiskt och psykiskt. Skolan är en mötesplats där man på ett 

naturligt sätt kan nå alla elever. Att som lärare kunna visa hur man kan vara fysiskt aktiv genom 

leken och andra aktiviteter som de kan ha nytta av på raster och fritid ger en möjlighet till ökade 

kunskaper (Ericsson 2005:135). Om det tidigt går att identifiera elever med motoriska svårigheter 

skulle det minska antalet elever som kan känna sig klumpiga och har en ovilja till att medverka i 

olika aktiviteter. Följden av motoriska svårigheter kan bli låg självkänsla och ovilja till att utföra 

fysisk aktivitet som i sin tur kan bidra till att eleverna blir fysiskt inaktiva längre upp i åldrarna 

(Rasmussen m.fl. 2004; Ericsson 2005; Raustorp 2006; Cenerud 2007).   

3.2.3 Inaktiva barn 

Henriksson (2009) framhåller att fysisk aktivitet och dess konditionsförbättrande effekter är 

hälsofrämjande. Cenerud (2007) anser att det handlar om att börja tidigt. Ju tidigare man börjar 

aktivera sig, ju bättre blir de långsiktliga hälsoeffekterna för individer både inom inlärning och för 

främjandet av en aktiv livsstil. För att kunna börja tidigt bör fokus läggas på att skapa ett intresse 
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för aktiviteter. Det handlar om att variera sig, finna olika vägar och arbetssätt för fortsatt 

stimulans. Rasmussen m.fl. (2004) och Flodmark, Marcus, Mårild (2007) menar att andelen 

stillasittande barn och ungdomar har ökat i samhället idag och det finns kopplingar mellan 

stillasittande aktiviteter som tv-tittande och datoranvändning med minskad ämnesomsättning. 

Barn och ungdomar som sitter mycket framför dator och tv äter mera onyttigt som snabbmat 

och godis, än de barn och ungdomar som inte gör det (Flodmark m.fl. 2007; Rasmussen m.fl. 

2004). Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar i vuxen ålder ökar om eleverna har varit 

överviktiga. Dock är risken ännu större att drabbas om eleverna varit fysiskt inaktiva som barn 

och fortsätter i samma livsstil som vuxna (FHI 2013; Ericsson 2005).  

Hannaford (1997) anser att skolan som verksamhet behöver förändra sitt sätt att lära ut 

kunskaper till elever. Skolans läroplan måste rikta in sig på att alla sinnen och rörelser hos den 

enskilda eleven kan tillgodoses och därefter anpassa och utforma lektionsundervisningen (Ibid., 

1997). Många gånger kan skolan sägas arbeta indirekt och i tysthet mot den fysiska aktiviteten, 

eftersom den oftast är kopplad till ämnet idrott och hälsa (Jagtøien m.fl. 2002). Eleverna får 

under idrottslektionerna utöva fysisk aktivitet och lära sig att koppla samman kroppen med det 

teoretiska tänkandet. Ämnet idrott och hälsa bygger på att eleven ska få erfarenhet av att kroppen 

är en viktig förutsättning i utvecklingen för de psykiska, fysiska och sociala förmågorna hos 

eleven. Ericsson (2005) menar dock att lärare kan känna att de inte är kompetenta nog att utföra 

fysisk aktivitet inom ramen för deras skolämne (Ibid., 2005). Berg (2005) menar att det ur 

vetenskapliga aspekter inte finns några riskfaktorer med att barn och ungdomar utövar fysisk 

aktivitet. Dock har det diskuterats om hård träning är bra för barn och unga under deras 

uppväxtår, då kroppen fortfarande inte är fullt utvecklad (Ibid., 2009). 

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att skolan har ansvar att främja elever till en aktiv 

hälsostil. Genom att tidigt observera elevers motoriska förmågor kan lärarna vägleda elever till 

bättre motoriska färdigheter som kan bidra till ökade skolprestationer inom läs- och 

skrivinlärning. Observationer kan ske när elever leker tillsammans med varandra i olika sociala 

sammanhang och miljöer samt i elevers naturliga rörelsemönster. Elever som är trygga i sina 

rörelsemönster får bättre självuppfattning och tillgodoser sig de grundläggande behoven vilket 

bidrar till att elever vågar utmana sig själva i olika aktiviteter och sociala sammanhang. De elever 

som får möjlighet att utmanas i sin utvecklingszon och får inspiration av läraren till att röra på sig 

dagligen fortsätter ofta att vara aktiva i framtiden. 

  

 

  



18 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur två 1-6-skolor inom samma rektorsområde arbetar 

med daglig fysisk aktivitet. Vi utgår från följande frågeställningar: 

 

 Vilka är lärarnas tolkningar av begreppet fysisk aktivitet? 

 Vilka argument och arbetsmetoder har skolornas lärare samt ledning för elevers fysiska 

aktivitet? 

 På vilka sätt förekommer fysisk aktivitet under skoldagen? 

4.1 Avgränsningar 

I vår studie valde vi att avgränsa undersökningen till att intervjua lärare i årskurs 1-3 eftersom 

tidigare forskning visar att grunden för en aktiv hälsostil läggs tidigt i barnåren (Cenerud 2007; 

Raustorp 2006; Flodmark, Marcus, Mårild 2007). Vi valde medvetet att inte intervjua 

förskoleklasslärarna, då de kan arbeta utifrån en annan del av läroplanen med innehåll och 

genomförande av lektioner.  
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5. Metod 

I detta avsnitt redovisas det val av metod vi använde oss av i insamlandet av empiri till studiens 

syfte och frågeställningar.  

5.1 Intervju 

Vi valde i denna studie att använda oss av en insamlingsmetod i form av samtalsintervju med 

lärare och rektor för att få svar på våra frågeställningar (Trost 2005:15). Vi använde oss av en 

halvstrukturerad intervjuform. Det innebär att samtalet är inriktat på bestämda ämnen som vi i 

förväg valde ut (Dalen 2007:31). Målet med vår intervjuform var att synliggöra människors sätt 

att tänka och resonera. I ett senare analysskede synliggör vi om det går att tyda handlingsmönster 

från lärarna som är relevanta för denna studie (Trost 2005: 14), som bland annat, hur läraren ser 

på utövandet av elevers fysiska aktivitet. Vi valde att intervjua två olika gruppintervjuer vilket 

innebär att man samlar alla medverkade lärarna under två intervjutillfällen. Vårt val av intervju i 

grupp grundade sig på att få mer dynamik i samtalet och med förhoppningen om att fler aspekter 

och följdfrågor kunde komma upp hos lärarna (Danielsson 2013). Gruppintervjuer gav oss en 

möjlighet att studera det sociala samspelet mellan aktörerna, som kunde vara av betydelse för 

senare tolkning och analys (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:318). Medvetet 

valde vi att intervjua rektorn för de båda skolorna enskilt. Det valet baserades på en oro över 

rektorns dominans i samtalet och att det kunde bli ett samtal som inte är ärligt för att 

gruppdeltagarna, i det här fallet lärarna kunde svara efter vad de ansåg att rektorn ville höra 

(Esaiasson m.fl. 2012:324). 

Vid genomförandet av intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide som i förväg var 

planerad med fyra teman och underfrågor till dessa. Frågorna hade en tydlig koppling till vårt 

syfte och dess frågeställningar (Esaiasson m.fl. 2012:264). Det första temat var av enklare karaktär 

och inriktade sig på respondenternas bakgrundsfakta, som personuppgifter, tidigare yrkes- och 

utbildningserfarenheter. Vi ville med dessa frågor skapa en kontakt och god stämning med de vi 

intervjuade. En samtalsintervju kännetecknas av att man utgår från människors 

vardagserfarenheter (Esaiasson m.fl. 2012:253). Det första temat följdes av andra teman som var 

mer utformade att följa studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman har underteman, för att 

ge mer specifika och utvecklande svar. (se bilaga 2 och 3) Forskningsfrågorna vi använder i vår 

intervjuguide var av lättsam talspråklig karaktär, för att på bästa sätt framkalla spontana och rika 

beskrivningar. Vi undvek att ställa varför-frågor, då dessa skulle kunna ge förhörsliknande intryck 

hos respondenterna (Kvale 1997:123). 
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5.2 Urval 

För studien valde vi att intervjua lärare på två skolor som är placerade inom samma 

rektorsområde. Skolorna med de verksamma lärarna profilerar sig med att de förespråkar fysisk 

aktivitet, den ena skolan under skoltid och den andra efter skoltid, på fritidstiden. Vi ville få en 

uppfattning om hur de två skolorna upplever dessa profileringar, hur de arbetar med det och 

vilka skillnader det kan finnas mellan dem.  

     Det är sex lärare på den ena skolan och två lärare på den andra, samt en rektor. Vi anser att 

antalet personer är rimligt för studiens syfte. ”En utgångspunkt är att antalet informanter inte kan 

vara för stort, eftersom både genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av dem är en 

tidskrävande process”(Dalen 2007:54). Trost (2005) anser att det är att föredra att begränsa sig till 

ett mindre antal intervjuer. Ju fler intervjuer desto mer material att bearbeta. Då är risken stor att 

man missar viktiga detaljer som förenar eller som skiljer (Trost 2005:123). 

Intervjupersonerna är verksamma lärare i årskurserna 1-3. Det valet baseras på hur viktigt det 

är att starta med fysisk aktivitet i unga år. Faskunger (2007) och Ericsson (2005) anser att för att 

barn och ungdomar ska kunna bibehålla en aktiv hälsostil hela livet behöver de få tidig inblick i 

vad fysisk aktivitet är. Vidare behöver elever lära sig hur man kan arbeta med kroppen för att må 

bra och finna en meningsfullhet i det. 

En aspekt varför vi valde att utgå från lärare i årskurs 1-3 är att vår utbildning ger oss 

behörighet i de klasserna. De kurser vi läste innan och det material vi fördjupade oss i ger oss en 

klarare inblick i dessa årskurser. Det var till stöd när vi tolkade och bearbetate intervjuerna. 

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till under genomförandet av intervjuerna var att de två 

skolorna vi hade med i vår undersökning är olika stora till elevantalet. Skola A har 205 elever och 

skola B har 50 elever. Detta gör att intervjupersonerna blir olika till antalet då det arbetar flera 

lärare på skola A än skola B. Det kunde resultera i att svaren som gavs utifrån intervjuerna 

synliggjordes olika mycket i analysresultatet.  

5.3 Presentation av deltagarna 

I tabellen nedan presenteras deltagarna med koder som Lärare 1A, Lärare 2A till och med 8B, 

samt rektor. Lärare 1-6 arbetar på skola A och lärare 7-8 arbetar på skola B. Rektor är verksam på 

båda skolorna. 
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Namn  Undervisar i åk Antal år inom yrket 

Lärare 1A  1 33 år 

Lärare 2A  1 7 år 

Lärare 3A  3 10 år 

Lärare 4A  3 8 år 

Lärare 5A  2 1,5 år 

Lärare 6A  2 40 år 

Lärare 7B  4-65 15 år 

Lärare 8B  1-36 10 år 

Rektor    18 år 

 

Rektorn har arbetat inom förskola och fritidshem sedan 1981. År 1995 valde rektorn att utbilda 

sig till rektor och har sedan dess varit verksam. ”Utbildning krävs för att man ska kunna gå 

vidare”(Rektor). Sedan sex år tillbaka är rektorn verksam på skola A och sedan två år tillbaka 

också på skola B som ligger till grund för vår studie, de två skolorna bildar därmed ett 

rektorsområde. Skola A är en större skola med 205 elever, skola B är en något mindre skola med 

50 elever. Båda dessa skolor är placerade på landsbygden.  

Lärare 1A har varit verksam inom yrket i 33 år, 30 år på den skola hon arbetar idag. Lärare 2A 

har varit verksam i sju år, sex år på den skola hon arbetar på idag. Lärare 3A har varit verksam i 

nio år, men bara ett år som färdigutbildad lärare på den skola hon arbetar på idag. Lärare 4A har 

varit verksam i åtta år, sex år på den skola hon arbetar på idag. Lärare 5A har varit verksam i sju 

år, ett och ett halvt på den skola hon arbetar på idag. Lärare 6A har varit verksam i 40 år, varav 38 

år på den skola hon arbetar på idag. Lärare 7B har varit verksam lärare i 15 år, åtta år på den skola 

hon arbetar på idag.  Lärare 8B har varit verksam i 10 år, varav 10 år på den skola hon arbetar på 

idag.   

5.4 Genomförande 

Inför varje intervju informerades respondenterna om att en intervju skulle ske samt en kort 

information om vad den skulle handla om. För att få genuint och ärliga svar av respondenterna, 

gav vi endast den information vi ansåg var nödvändig inför intervjutillfället.  

Under intervjutillfället spelades samtalet in detta med godkännande av respondenterna. 

Materialet bearbetades av oss båda där väsentliga aspekter ur materialet togs fram för att svara på 

våra frågeställningar. Anteckningar i form av tankar och intryck skrev vi ner under de 

                                                 
5 Lärare 7B är klassförståndare i en integrerad 4-6 klass men arbetar även i de lägre åldrarna. 
6 Lärare 8B är klassförståndare i en integrerad 1-3 klass. 
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genomförda intervjuerna som ett stöd för senare analys detta för att inte gå miste om viktig 

information som intervjupersonerna gav och som kunde falla i glömska om det inte antecknades. 

Dock undvek vi att anteckna under hela intervjuns gång, då detta kunde upplevas störande för de 

intervjuade lärarna.  

Intervjuerna vi genomförde var tre till antalet, två intervjuer i fokusgrupp med lärarna samt en 

enskild intervju med rektorn. Den enskilda intervjun tog 30 minuter och fokusgruppsintervjuerna 

tog 60 minuter vardera. Det inspelade materialet innefattar intervjun som den var utformad 

utifrån intervjuguiden och dess teman dock finns mer material i form av introduktion- och 

efterprat som vi ansåg var av betydelse under bearbetningsprocessen. Intervjupersonerna valde 

själva var intervjun skulle äga rum, för att de skulle känna sig bekväma och avslappnade i samtalet 

(Danielsson 2013).  

5.5 Metodreflektion 

Att intervjua lärare på skolor i vår närhet kunde vara svårt då det finns kopplingar mellan lärare 

och studenter, i detta fall föräldrakontakt samt tidigare kollegor. Vi rör oss inom ett begränsat 

geografiskt område där vi varit verksamma som vikarier innan studier, vilket kunde innebära vissa 

svårigheter för oss att veta om lärarna svarade ärligt på frågorna eller om svaren kom utifrån vad 

lärarna trodde att vi ville höra (Esaiasson m.fl. 2012:267). I detta fall ansåg vi att det fanns fler 

lärare i gruppintervjuerna som vi inte hade någon relation till tidigare, vilket gör att deras synsätt 

inte påverkade vår studie negativt.  

En aspekt som vi tog hänsyn till när vi genomförde intervjuerna var att börja med öppna och 

lätta frågor, med frågor om respondentens bakgrund, egna tankar och reflektioner. Anledningen 

till detta var att vi ville skapa ett naturligt samtal där alla parter kände sig bekväma i situationen 

och med oss som intervjuare. Det gav mer informativa och öppna svar. Då vår metod var att 

intervjua lärarna i grupp ansåg vi att det var av stor vikt att ge respondenterna tid under samtalets 

gång, så alla gavs chans att få reflektera och möjlighet att svara. En del individer har lätt för att 

uttrycka sig, medan andra har svårare att svara på frågor om inte olika svarsalternativ ges. Vår 

uppgift som intervjuade var att ställa följdfrågor till våra respondenter som förhoppningsvis gav 

mer utrymme till fördjupade svar. Under bearbetningen av materialet upplevde vi att samtalet 

varade längre än den inspelade intervjun. Då vi förde anteckningar under intervjutillfällena kunde 

vi använda oss av viktig information som framkommit både före och efter samtalet. Detta var av 

betydelse för det summerade resultatet vi kommit fram till i vår undersökning. 

Ett dilemma vi reflekterade kring var om gruppintervjuer skulle ge oss ärliga svar på de frågor 

vi ställde. Inom det sociala samspelet kunde det finnas inbyggda maktförhållanden mellan 

gruppdeltagarna som vi författare inte var medvetna om. Det kunde handla om att lärarna har 

olika bakgrunder, erfarenheter och antal år inom yrket. Ytterligare en aspekt som vi tog hänsyn 

till är lärarantalet på de båda skolorna under intervjutillfällena. På skola A intervjuade vi sex lärare 

och på skola B var det två lärare dock anser vi att resultaten blev rättvist fördelade då elevantalet 
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stämmer överrens med lärarantalet för de båda skolorna. Under intervjutillfällena var vi även 

observanta på att tolka kroppsrörelser, mimik samt att samtalstiden var jämt fördelad mellan 

deltagarna för att alla skulle ges samma utrymme. Vid senare bearbetning och analys av samtliga 

intervjuer gav det oss mer utrymme att tolka svaren utifrån dessa observationer. 

Perspektiv som vi var tvungna att ta hänsyn till i denna studie var att lärarna kunde vara 

motiverade och engagerade i deras attityder till fysisk aktivitet, eftersom de aktivt arbetar med 

detta tillvägagångssätt. Resultatet vi analyserade riskerade därför att kunna bli en studie som är 

inriktad bara mot det positiva (Ericsson 2005:85).  

5.6 Databearbetning och analysmetod 

All inspelad empiri ifrån intervjutillfällena lyssnades igenom flera gånger och materialet skrevs ner 

som text och bearbetades, för att inte missa lärarnas synsätt och attityder. Då intervjuguiden var 

tematiskt planerad, bearbetade vi de olika teman separat för att strukturera upp respondenternas 

enskilda svar. Texten sammansattes därefter till en helhet. I vårt analysresultat fokuserade vi på 

lärarens uppfattning kring begreppet fysisk aktivitet, den enskilda lärarens uppdrag och insats och 

skolans som instans och vad och vem som styr. Dessa frågeställningar gav oss vidare svar på 

lärarnas uppfattningar till elevers dagliga fysiska aktivitet samt deras val av arbetssätt. Resultaten 

tolkar vi utifrån analysredskap som vi nämnt i tidigare avsnitt vilka är begreppet fysisk aktivitet, 

vad det står för och hur lärarna uppfattar begreppet fysisk aktivitet. Elevers psykiska och fysiska 

hälsa vilket innefattar de behov som elever har för att kunna utvecklas och känna sig 

tillfredställda i sociala sammanhang. Hur viktigt det är att som elev känna sammanhang till sina 

klasskamrater samt hur viktigt det är för människan att känna sig tillfredställd i sin kropp. 

Betydelsen av lek, rörelse och motorik analyseras under lärarens uppdrag och insats, där vi 

analyserar lärarens uppdrag gentemot elevers förmåga att ta till sig kunskap i samband med 

rörelse. Hur den fysiska aktiviteten förekommer under skoldagen. Vi analyserar även det 

befintliga resultatet gentemot inaktivitet som hämmar elevers utveckling av att inte röra sig.   

5.7 Reliabilitet och validitet 

För att säkerhetsställa att metoden vi använde var tillförlitlig och att vi fick fram resultat som var 

relevanta för vårt syfte och dess frågeställningar, redovisar vi under detta avsnitt våra 

ställningstaganden kring valet av metod och tillförlitligheten som vi anser att studien ger. 

5.7.1 Reliabilitet 

Vi anser att våra val av metoder ger denna studie god reliabilitet. Vi är två personer som närvarar 

under samtliga intervjutillfällen. En av oss för anteckningar medan den andra ställer frågorna. För 

att inte missa viktig information från lärarna under samtalets gång, spelas det in med 
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ljudupptagning (Patel & Davidson 2011:104–106). Efterberarbetningen av materialet gjordes 

först enskilt av den som skrev och observerade samtalet. Det bearbetade materialet behandlades 

sedan gemensamt av oss skribenter, för att få varandras tolkningar av de genomförda 

intervjuerna.  

5.7.2 Validitet 

Den intervjuguide vi utformade för att undersöka studiens syfte anser vi var tillräcklig för att få 

svar på våra frågeställningar. Första frågeställningen som belyser lärarnas tolkningar kring 

begreppet fysisk aktivitet är kopplad till tema 2 i intervjuguiden. Andra frågeställningen belyser de 

argument och arbetsmetoder skolornas lärare och rektor använder sig av för att främja till elevers 

fysiska aktivitet och är kopplad till tema 3 i intervjuguiden. Tredje frågeställningen är riktad mot 

att ta reda på hur fysisk aktivitet förekommer under skoldagen, den är kopplad till tema 4 i 

intervjuguiden (se bilaga 2).  Guiden är tematiskt utformad med öppna frågor vilket gav oss en 

chans att ställa kompletterande frågor så att vi fick ännu större inblick i respondenternas svar 

(Patel & Davidson 2011:104–106). En högre validitet på vår forskning nås genom att vi 

intervjuade alla de verksamma lärarna inom årskurs 1-3 på båda skolorna. Det gav en mer 

helhetstäckande bild än om vi bara skulle ha intervjuat en lärare från varje skola.   

5.8 Etiska aspekter 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2011) utarbetade forskningsetiska regler, vilket innehåller 

krav på att forskning sker på ett korrekt vis. Forskningskravet är viktigt för samhället, för att 

tillgängliga kunskaper ska kunna utvecklas och fördjupas och metoderna för dessa förbättras samt 

att forskningen håller hög kvalitet. Individskyddskravet innebär att individerna som deltar i vår 

studie ges skydd mot insyn i livsförhållanden av obehöriga. De får inte heller utsättas för 

kränkningar, psykisk eller fysisk skada eller förödmjukelse (Vetenskapsrådet 2011:5-6). 

Individskyddskravet innehåller fyra allmänna huvudkrav på forskningen (Ibid., 6-14). Vi har tagit 

hänsyn till följande krav under vår forskningsprocess: 

 

 Informationskravet: Vi informerar deltagarna i vår undersökning om vilken roll deras 

medverkan har och vad vi förväntar oss av dem. Samt att deras information enbart 

kommer att användas i vår forskning.(se bilaga 1) 

 Samtyckeskravet: Deltagarna i vår undersökning har rätt att när som helst ångra eller 

avbryta sin inblandning. Detta informerades deltagarna muntligt om innan intervjun ägde 

rum. 

 Konfidentialitetskravet: Personuppgifter som rör undersökningen behandlas och 

förvaras med försiktighet, vilket innebär att namnen på lärarna samt skolorna inte står 

skrivet, vi har även bytt ut namnen på de aktiviteter skolorna utför.  



25 

 

 Nyttjandekravet: Uppgifter som lämnas kommer inte att användas av annat än för vårt 

tänkta forskningsändamål. Detta informerades innan intervjutillfället till våra 

samtalspersoner. 
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6. Resultat och analys 

Intervjuanalysen fokuserar på tre huvudteman: lärarens tolkningar av begreppet fysisk aktivitet, 

den enskilda lärarens uppdrag och insatser samt skolan som instans, vad och vem som styr. 

Redovisningen innehåller betydelsefulla citat för att illustrera respondenternas åsikter, i relation 

till studiens frågeställningar. 

6.1 Lärarnas tolkningar av begreppet fysisk aktivitet 

De åtta medverkande lärarna i vår undersökning har alla olika bakgrund och antal år inom yrket. 

Men en gemensam nämnare som binder dem samman är att de alla finner det intressant att arbeta 

med människor. Det var det intresset som fick dem att utbilda sig till lärare. ”Barn är 

utvecklande7”(Lärare 5A). ”Har alltid tyckt att det varit utmanande och intressant att jobba med 

barn”(Rektor).  

Duesund (1996) anser att färdigheter många gånger kommer av erfarenheter. Som nybörjare 

inom ett område ser personen ofta svårigheter med att komma vidare i en process. De vet inte 

vad de ska göra, hur mycket tid som är avsatt eller hur arbetet bör fördelas. Men genom 

instruktioner och erfarenheter där personen får en chans att relatera till tidigare upplevda, 

liknande situationer lär sig nybörjaren egenskaper som är relevanta för att utöva färdigheten. 

Vidare menar Duesund att desto fler erfarenheter personen samlar på sig ju mer lär den sig också 

hur denna ska lägga upp arbetet och vilka mål som är relevanta att följa (Duesund 1996:122 – 

129). I detta avseende finns det även kopplingar till tidigare avsnitt om Antonovsky (1999) och 

hans tankar kring känslan av begriplighet. Enligt honom infinner sig denna när vi blir utsatta för 

en bekant situation där vi förstår tillvaron och vet utfallet samt hur vår påverkan kan styra 

innehållet (se avsnitt 3.2). Lärarna 1A, 6A och 7B i denna studie har arbetat många år och har 

därför mer yrkeserfarenhet. De tre lärarna har även bakgrunder där det förekommit mycket fysisk 

aktivitet. De vet vilka fördelar det finns med att använda fysisk aktivitet privat och i sin 

undervisning för att de tidigare varit med om liknande händelser. Det verkar som att lärarna har 

utvecklat sina egna färdigheter inom ämnet och vet därigenom hur de ska föra det vidare till sina 

elever. Under intervjutillfällena stack dessa lärare ut ifrån de övriga i gruppen, genom att de 

hänvisade till beprövad forskning samt deras egna erfarenheter från tidigare projekt. De lärare 

som inte arbetat lika länge kändes under intervjutillfällena mera osäkra i sin roll att vara mer 

spontana i sin undervisning. De hänvisade ofta till att det inte fanns tid och att andra kunskaper 

är mer relevanta att få in i sin undervisning då dessa finns som mål i kursplanen.   

                                                 
7 Citaten återges som läraren har uttryckt sig med talspråkskaraktär.  
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På frågan om begreppet fysisk aktivitet hade samtliga lärare uttrycket ”rörelse” gemensamt då 

de beskrev vad fysisk aktivitet innebar för dem. Detta är i enlighet med definitioner i andra 

sammanhang som Faskunger (2007), FHI (2013) och WHO (1986). Lärarna definierade det som 

rörelse i form av lek, dans och promenader. Rektorn ansåg att begreppet fysisk aktivitet är svårt 

att definiera till en sak, det kan innefatta mycket beroende på i vilket sammanhang det nämns. 

När lärarna skulle tolka begreppet fysisk aktivitet var det alltså ingen som kopplade samman 

begreppet med ämnet idrott och hälsa, detta framkom först vid ett senare skede i intervjun. 

Lärare 8B ser på begreppet fysisk aktivitet som allt där rörelse ingår. Det kan vara på rasterna där 

eleverna leker, cyklar, sparkar boll och springer mycket. Under intervjuerna framkom två olika 

uppfattningar angående begreppet fysisk aktivitet som är intressanta att belysa. Den ena 

uppfattningen är kopplat till utomhusmiljö där eleverna får chans till fysiska aktiviteter såsom 

hoppa hopprep, hage, springa runt på skolgården eller spela boll. Den andra uppfattningen kring 

begreppet fysisk aktivitet är kopplat till inomhusmiljöer, tillexempel kan det vara i klassrummen 

där hämtning av material mellan olika arbetsytor ingår vilket gör att miljön i klassrummet kan 

inbjuda till fysisk aktivitet på ett positivt sätt. Genom att eleverna har ”arbetsväskor8” och inte 

bänkar med plats för förvaring så ges utrymme för rörelse när de ska hämta och lämna material. 

Detta kan kopplas till Faskunger (2007) som anser att fysisk aktivitet handlar om att röra på 

kroppen varje dag. Det innebär inte att man behöver vara en högpresterande idrottare. Det 

handlar om att ge eleverna en meningsfull inställning till rörelse av olika slag, att lära dem 

använda kroppen på ett lustfyllt sätt. Cernerud (2007) anser att fokus bör läggas på att skapa 

intresse för aktiviteter. Det handlar om att variera sig, finna olika vägar och arbetssätt för fortsatt 

stimulans (Ibid., 2007). Tankarna som Cernerud (2007) och Faskunger (2007) har kopplar vi till 

eleverna i skola A och deras ”arbetsväskor” som de har i klassrummen, att som lärare kunna se 

möjligheter i alla de aktiviteter som utförs dagligen i skolan. ”Eleverna ska inte sitta still hela 

tiden, de rör sig när de hämtar saker”(Lärare 6A). ”Skogsgympa, pausgympa, rollspel, bara de får 

röra sig”(Lärare 5A). Lärare 4A, 5A och 6A menar att det är angeläget för eleverna att inte sitta 

still för länge i sina bänkar. Det är viktigt att de får röra sig och cirkulera i klassrummet genom att 

hämta saker eller prata med någon kamrat om att få hjälp till en uppgift, det gynnar till bättre 

arbetsmiljö för eleverna enligt lärarna. Detta kan kopplas samman med FHI´s definition av fysisk 

aktivitet, att få in den naturliga rörelsen i den dagliga verksamheten (FHI, 2013). 

Alla utom två av de verksamma lärarna anser att de själva har en aktiv livsstil ”Hemskt viktigt 

för mig att vara i rörelse”(Lärare 1A). ”Jo jag är aktiv, men det är så jäkla tråkigt”(Lärare 2A). ”Jag 

har alltid varit aktiv i hela min ungdom, så jag saknar ju mycket, kommer från en 

idrottsfamilj”(Lärare 6A). ”Jag tränar helst fem dagar i veckan, olika träningsformer, som tennisen 

den har jag hållit på med i 25 år”(Lärare 7B). En återkommande faktor till varför de inte utför 

mer aktiviteter för eget bruk är tiden. ”Jo jag tycker om att röra mig, men hinner inte så mycket 

                                                 
8 Arbetsväskor i denna studie innefattar elevernas dagliga skolmaterial. Eleverna på skola A sitter vid bord 

och inga skolbänkar. 
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som jag skulle vilja”(Lärare 5A). Många av de intervjuade menar att de inte hinner med så mycket 

som de skulle vilja och att detta visar sig även i klassrummen. Genom att lektionstiden ska 

innefatta så mycket tas fokus ifrån det praktiska arbetet till att bli ett mer teoretiskt innehåll där 

fokus ligger på att bara lära sig kunskaper. ”Det ena bör inte förtas av det andra”(Lärare 3A). 

Rasmussen m.fl. (2004) hävdar att tiden är en av de största orsakerna till varför många, 

framförallt ungdomar, lägger ner mindre tid på att vara fysiskt aktiva. 

På frågan om de kan tyda olika sambandsfaktorer mellan t.ex. inlärning och fysisk aktivitet var 

lärarna överens om att samband finns. Enligt Ericsson (2005) finns det kopplingar som tyder på 

att daglig fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga samt inlärning hör samman. Vidare menar 

Ericsson att rörelseträning hjälper barnen och förbättrar deras förutsättningar för inlärning, samt 

att det förstärker själva inlärningsprocessen (Ericsson 2005:57). Detta är faktorer som både 

Rektor och Lärare 8B framhåller som viktiga aspekter. De hänvisar till att det finns tidigare 

forskning som pekar på starka kopplingar mellan fysisk aktivitet och inlärning och att eleverna 

måste röra sig för att ha en chans att lära sig. Rektorn menar att det kan räcka med att bryta 

lektionen under en kort stund och ställa sig upp i klassrummet för då går aktiviteten igång i 

hjärnan. Vidare menar rektorn att det är viktigt att göra avbrott för att inte tappa fokus på 

uppgiften. Lärare 6A hänvisar till Bunkefloprojektet (1999) (se avsnitt 3.1) som de tidigare 

använde på den skola hon arbetar på. ”Man följde upp barnen från ettan hela vägen upp till nian, 

där såg man snabbt påverkan att de rörde sig varje dag. De klarade det kunskapsmässigt, så det 

ger ju resultat”(Lärare 6A). Lärare 7B anser att de vet hur rörelse syresätter hjärnan, vidare menar 

hon att både höger och vänster hjärnhalva får arbeta när man utför rörelser. Av den anledningen 

har de antingen morgongympa9 eller går en promenad varje dag på sin skola. Detta kopplar vi till 

det Hannaford (1997) menar med ”korsgång”. När båda hjärnhalvor aktiveras blir 

kommunikationen dem emellan snabbare och på så sätt blir de mer integrerade för tänkande på 

hög nivå (Hannaford 1997:121). Lärare 5A och 6A anser att det är viktigt att få med hela kroppen 

i det man gör. I matematiken ger de ett exempel på vad man kan göra när man tränar in siffror 

och tal och det är att bolla eller hoppa hopprep det antalet man säger. Det ger en effekt på 

minnet och de menar att man lättare kommer ihåg en företeelse om man samtidigt utför en 

handling. Hannaford (1997:99) menar att varje gång fysisk aktivitet genomförs sker full 

integrering av hjärnan och man tar lättare till sig kunskaper. Ericsson (2005:98) framhåller att 

elevers skolprestationer i både svenska och matematik förbättras med hjälp av ökad fysisk 

aktivitet. Likt Hannaford (1997:98 – 109) menar Lärare 4A att rytm och rörelse i kombination 

                                                 
9 Skolan startar varje morgon med tio minuters morgongymnastik. Det är oftast en dans som en klass 

ansvarar för att göra koreografi till. Alla skolans elever och lärare ska medverka. Varje klass (förskoleklass till 

årskurs 6) ansvarar för morgongymnastiken i sex veckor. Ibland byter de ut dansen till promenad i 

skolskogen. Morgongymnastiken startade år 2000 som ett projekt, ”Vägra sitta still” genom svenska 

gymnastikförbundet. Det var från början inte tänkt som en fortsättning men barnen önskade det.  
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med vad man gör teoretiskt är bra för inlärningen och att kunskapen sätter sig bättre när handen 

och hjärnan arbetar tillsammans.  

Andra sambandsfaktorer som rektorn anser viktiga i begreppet fysisk aktivitet är att bygga upp 

en sund livsstil för framtiden. Lek, kost och motion är viktiga utgångspunkter och att man rör sig 

och inte sitter still framför datorn i för stor utsträckning. Det är enligt rektorn ett stort bekymmer 

i skolorna idag om man jämför med för många år sedan. Detta är även något Faskunger (2007:46) 

poängterar, han menar att det skett en samhällsförändring över tid. Faktorer som kan ha 

påverkan för varför befolkningen inte är tillräckligt fysisk aktiv är att det idag finns mera teknisk 

utrustning som uppmuntrar individer till ett mer stillasittande liv och på så sätt motverkar den 

fysiska aktiviteten. Vidare menar rektor att eleverna gärna vill vara inne på rasterna för att 

använda sina mobiltelefoner. Rektorn har i det avseendet sagt nej. ”Jag har sagt till eleverna att i 

skolan vill jag att ni är och umgås socialt istället”(Rektor). Detta är något som kan jämföras med 

Schäfer m.fl. (2006:160–161) och deras tankar kring att skolan ska vara en stödjande miljö för 

eleverna att utföra fysisk aktivitet och rörelse. Ericsson (2005:135) menar att skolan är en arena 

där man kan nå elever genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter både på rasterna men också på 

fritiden. Det verkar som att lärarna på båda skolorna försöker erbjuda sina elever möjligheter och 

material till att kunna utföra fysisk aktivitet. På frågorna om lärarna anser att eleverna får chans 

att få vara fysiskt aktiva anser alla lärarna från båda skolorna att eleverna får det. De kopplar 

främst fysisk aktivitet till rasterna och det som sker då. På skola A har de en sportbod som de 

håller uppdaterad med material och på skola B ser de också till att materialet ska stämma överens 

med vad eleverna tycker är roligt. De ser gärna helst att eleverna inte är inomhus på rasterna då 

det enligt lärarna kan locka till stillasittande aktiviteter. ”Att se till att de inte är inomhus på 

rasterna och genom att anordna styrd lek på rasterna, där alla barn fångas upp”(Rektor). Enligt 

tolkningar av intervjuerna verkar det som att någon vuxen alltid är ute med eleverna på rasterna 

för att hjälpa dem med aktiviteter och att de inte blir ensamma eller utfrysta från gruppen.   

6.2 Den enskilda lärarens uppdrag och insatser 

Den enskilda läraren har i uppdrag från Skolverket att främja elever till utveckling och lärande 

inom alla kunskapsområden. Många lektioner ska planeras under en dag och elever ska få 

individualiserad inlärning samtidigt som de ska lära sig att samarbeta i grupp. Den fysiska 

aktiviteten ska genomsyra verksamheten så att eleverna lär sig att leva ett aktivt liv. På frågan om 

hur lärare bör uppmuntra elever till fysisk aktivitet svarade Lärare 8B, ”det är viktigt att de har 

något att göra, att de har roligt. Bra om vi kan uppmuntra elever till aktivitet, att de får en chans 

att prova olika aktiviteter”. Lärare 7B höll med och svarade, ”vi anordnar vasalopp på vintern och 

på våren får eleverna prova på varpa och friidrott”. I enlighet med Raustorp (2006) anser alltså de 

tillfrågade lärarna och rektorn att skolan bör prioritera livslånga fysiska aktiviteter. ”Klart vi har 

ansvar för det[fysisk aktivitet], det ingår i uppdraget”(Lärare 4A). Skolans uppdrag är att låta alla 

elever få tillgång till daglig fysisk aktivitet (Skolverket 2011). Skolans personal ska även överföra 
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grundläggande värden och främja elevernas lärande och förbereda eleverna för framtiden. 

Genom att stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet ska skolan arbeta för att alla elever får 

samma chans att utvecklas (Ibid., 2011).  

Rektorn menar att skolorna bidrar med daglig fysisk aktivitet genom rasterna. ”Ja, på rasterna 

med rastlek. Ni skulle sett här ute förut idag, hela årskurs 6 hoppade långhopprep”(Rektor). 

Rektorn anser att den enskilde lärarens främsta uppgift för att främja elever till fysisk aktivitet är 

att inte låta de vara inne på rasterna. Vidare menar rektorn att det finns lärare på skolorna som 

ordnar styrd lek på rasterna vilket är viktigt då det finns barn som annars kan bli ensamma för att 

de inte kan eller vill leka. Rektorn menar att man ska fånga upp alla elever ”på rasten handlar det 

om värdegrund och lika behandling, då får man med sig alla”(Rektorn). Lärarna på skola A 

beskriver att det alltid finns lärare ute på rasterna, så att eleverna får möjlighet till att aktiveras. 

Lärarna menar att de behövs ute så att eleverna inte bara blir stillasittande. På skola B anser 

lärarna att tiden inte räcker till för att vara ute under rasterna, så fritidspersonalen är ute när 

eleverna har rast. Lärarna tar då tid för planering inför kommande lektion istället. Genom att ha 

lärare ute på rasterna kan de observera och se så att alla eleverna är med i gemenskapen och 

samtidigt se till så att eleverna aktiverar sig, något som de intervjuade lärarna anser är viktigt. 

Gemensamt med Ericsson (2005) diskuterar lärarna att skolan är en arena där man på ett 

naturligt sätt kan fånga upp elever och lära dem lekar. ”Vi måste hjälpa dem, visa. Jag upplever att 

barn idag inte är så bra på att leka, så vi måste hjälpa till och visa rastlekar”(Lärare 2A). För att 

eleverna ska kunna fördjupa sina kunskaper och färdigheter i deras utvecklingszoner, krävs det att 

lärarna i deras omgivning är engagerade och visar eleverna hur de kan aktivera sig (se avsnitt 

3.2.1). De verksamma lärarna på skola A diskuterar hur de äldre eleverna blir bättre och bättre på 

att leka. ”Vi har startat upp en ny grej med två klasser. Vi upplevde att det var grupperingar på 

rasterna så vi har startat ett lekprojekt”(Lärare 1A). En dag i veckan får två elever från varje klass 

i denna årskurs välja en lek som de vill lära ut till resterande klasskamrater. Detta har gett resultat 

till att fler och fler leker tillsammans på rasterna och lärarna anser att grupperingarna har blivit 

mindre. ”Så roligt att se att fler kan leka tillsammans”(Lärare 2A). Duesund (1996) menar att en 

aktivitet kräver att deltagarna är engagerade. Genom detta tillägnar sig eleven sociala färdigheter, 

elever måste få ha roligt för att känna sammanhang och meningsfullhet till skolan. I enlighet med 

Duesund (1996) menar Lärare 1A att man ”genom leken kan koppla samman eleverna och få 

dem att leka mer ihop, så att alla elever känner tillhörighet till gruppen”. Antonovsky (1999) anser 

att känslan av hanterbarhet innebär att lita på sin egen kompetens och förmåga att utföra saker 

tillsammans med andra. Då eleven får utmana sig själv tillsammans med andra finner den 

meningsfullhet till alla aktiviteter och kan vara trygg i sitt agerande. Almvärn och Fäldt (2001) 

menar att när eleven är trygg i gemenskap med andra kan eleven utveckla synen på sig själv och 

då känna att den duger. 

Utifrån intervjuer med skola A kan man skönja hur skolans personal arbetar för att eleverna 

ska få en medvetenhet kring att umgås socialt och tillsammans. Då Lärare 1A och 2A arbetar 
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integrerat med båda klasserna i samma årskurs får eleverna chans att umgås ”mellan klasserna” 

(Lärare 1A), vilket gör det lättare att ta bort grupperingarna på rasten. Genom leken får eleverna 

utmanas i sina motoriska färdigheter och samtidigt utveckla en trygghet att våga vara i gemenskap 

med andra. Genom leken får alla elever chans att vara sig själva och finna trygghet i sina 

rörelsemönster, som sedan kan underlätta vid inlärning. Lärare 1A upplever att eleverna måste 

öva sig i att kunna göra fel utan att det påverkar samspelet med andra, därför återkommer arbetet 

med leken varje vecka.     

Jagtøien m.fl. (2002) menar att elever kräver variation i inlärningssituationer och där ska 

läraren individualisera undervisningen så att alla elever får chans att utmana sig själva i sin egen 

takt. ”Jag anser att det är viktigt att vara en god förebild för eleverna, leva som jag lär. Om inte 

jag anser att det är viktigt att vara fysiskt aktiv, hur ska då mina elever vilja vara det”(Lärare 1A). 

Det vi kan tolka utifrån våra intervjuer är att samtliga lärare anstränger sig för att vara goda 

förebilder för sina elever. På skola B ska alla de schemalagda lärarna vara med på 

morgongymnastiken. Detta gör att eleverna får se att de vuxna tycker att rörelser är viktiga. Vilket 

indirekt ger signaler till eleverna att lärarna anser att den fysiska aktiviteten är viktig.     

Gemensamt för alla lärarna vi samtalade med var att de var eniga om att rörelser och inlärning 

är det bästa sättet för elever att ta till sig kunskap. Att låta kroppen och tanken samarbeta 

underlättar vid skolprestationer och inlärning (Hannaford 1997; Ericsson 2005; Raustorp 2006). 

”Jag finner starka kopplingar till inlärning med rörelser hos de yngre eleverna, stora och enkla 

rörelser behövs för att de ska lära sig”(Lärare 8B). Jagtøien m.fl. (2002) anser att när det gäller 

inlärningsprocessen hos den enskilda eleven kommer de kroppsliga rörelserna alltid först. För att 

eleven ska kunna ta till sig nya kunskaper och erfarenheter måste kunskapen vara förankrad i 

kroppen. I enlighet med Jagtøien m.fl. (2002) menar de intervjuade lärarna att eleverna måste få 

en naturlig vägledning till kunskap och även uppmuntran till fysisk aktivitet. ”Det kan handla om 

att varje vecka vara ute i skolskogen och ha matematik”(Lärare 6A). Lärarna anser att de arbetar 

med fysisk aktivitet under sina lektioner trots att lektionerna inte är direkt planerade till att låta 

eleverna vara fysiskt aktiva. I enlighet med Hannaford (1997) menar lärarna att rörelsen förankrar 

tanken. Det kan handla om att simma, promenera eller gå runt i rummet och ta tag i en 

klasskamrat och förklara med ord vilka kunskaper denna har tagit till sig (Ibid., 1997:101). Detta 

är något som de intervjuade lärarna strävar efter att uppnå är att få in den naturliga rörelsen. ”I 

engelskan ska eleverna gå runt i klassrummet och prata med varandra”(Lärare 4A).  

En viktig och central roll i lärarnas planering kring arbetssättet är att lektionerna aldrig får bli 

för långa, detta var något samtliga medverkande var eniga om ”speciellt de små barnen behöver 

pausgympa10”(Lärare 6A). ”Att bryta av med rörelser, träna indianhopp, rörelsesagor”(Lärare 

5A). Skola B som arbetar med daglig morgongymnastik för hela skolan berättar att det är något 

som i första hand inte kommer att försvinna från schemat. ”Vi märker direkt de dagar som vi inte 

                                                 
10 Vi hänvisar till lärarens tolkningar av begreppet pausgympa. De menar att man pausar under lektionstid för 

att låta eleverna röra på kroppen i klassrummet. 
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har börjat med gymnastiken på trappan. Då finns inte koncentrationen där emot slutet av dagen” 

(Lärare 7B).  

Även lärarna på skola A anser att de bästa lektionerna är de lektioner som följer efter antingen 

idrott, aktivitet eller rast. ”De bästa dagar kunskapsmässigt är de dagar idrotten startar skoldagen, 

den dagen har mina elever koncentration uppe hela dagen, de är fokuserade och orkar mer.” 

(Lärare 1A) ”Vi skulle aldrig våga ta bort vår morgongymnastik, de dagar det mot förmodan inte 

blir av så märks det skillnad på eleverna hela skoldagen sen”(Lärare 7B). Utifrån intervjuerna kan 

vi tolka att lärarna har en medvetenhet kring den fysiska aktivitens inverkan på elever och 

inlärning. Då de beskriver skillnaderna mellan aktivitet och koncentration.  

”Det är idrottsläraren som har ansvar för att uppmuntra elever till fortsatta aktiviteter efter 

skoltid, att skapa ett intresse för det. Vi lärare har uppgift att skapa intresse i de teoretiska 

ämnena”(Lärare 8B). Under intervjun med lärarna på skola B kan vi se tendenser att lärarna är så 

fokuserade på sitt eget ämne och att följa de satta målen i läroplanen vilket kan bero på att det 

inte finns tillräckligt med kunskaper inom ämnet hälsa. Istället för att samarbeta och se fördelar 

med att integrera mellan ämnena blir fokus på just kunskaper inom det egna ämnet. Ericsson 

(2005) menar att de elever som är fysiskt inaktiva efter skoltid och inte deltar i de lokala 

idrottsföreningarnas verksamhet måste nås på de obligatoriska lektionerna under skoltid.  

Förut när vi arbetade utifrån Bunkefloprojektet, var det lättare att ta till fysisk aktivitet. Idag ges 

det inte så mycket tillfälle att göra så mycket som jag vill. Det är så pressat, fokus generellt har 

blivit kunskaper, kunskaper, kunskaper och att nå målen. (Lärare 1A)  

Något som lärarna anser som en nackdel kring dagens planering är att det inte finns ramar utsatta 

för den fysiska aktiviteten. ”Förr var det inskrivet 30 minuter varje dag, det är det inte längre” 

(Lärare 4A). Detta bidrar till att lektionsplaneringarna fokuserar på kärnämnena och den fysiska 

aktiviteten kommer som en bonus i ämnet. ”Lättast är att få in fysisk aktivitet i matematikämnet” 

(Lärare 3A). Detta är något som alla tillfrågade lärare är eniga om, de anser att det är lättare att 

integrera fysisk aktivitet med matematikämnet. ”Vi kan vara i skogen, eleverna kan gå ut på 

skolgården, det blir en mer lättsam undervisning”(Lärare 4A). 

Ericsson (2005) vill poängtera att motoriken spelar en viktig roll för elevers skolprestationer, 

ju tidigare skolan börjar arbeta med motorikövningar, desto lättare blir det för eleverna att lära sig 

läsa och skriva. Ericsson menar att skolan borde göra mer för att stimulera alla elevers motoriska 

utveckling, hon anser att det inte räcker med två idrottslektioner i veckan. Ericssons studie visar 

resultatet att de elever som har stora motoriska brister förbättrar sina skolprestationer både inom 

skrivinlärning och inom koncentrationsförmågan om de får motorisk övning (Ibid., 2005). I linje 

med Ericsson (2005) är detta något som lärarna på de verksamma skolorna flera gånger under 

intervjun kommer fram till. ”Förr hade vi motorikövningar en gång i veckan, något som 

idrottsläraren höll i, varje övning var individanpassad. Det är något som jag verkligen vill ha 

tillbaka. Men nu är det tiden, det finns ingen tid”(Lärare 6A).  
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De verksamma lärarna på skola A önskar att det skulle finnas motoriklektioner på schemat för 

att låta eleverna öva upp sin motoriska förmåga. I enlighet med Jagtøien m.fl. (2001) visar skola A 

att de arbetar med motorik för sina elever bara att de inte själva synliggör det. Genom leken kan 

lärarna observera eleverna och se vilka förmågor eleverna har samt vad de skulle behöva utmanas 

mer i.   

6.3 Skolan som instans, vad och vem styr 

Skolan har som uppdrag att främja lärande hos den enskilda individen. Genom allsidiga lektioner 

ska alla elever få chans att utvecklas och skapa nyfikenhet att vilja lära sig ny kunskap. Skola B 

anser att deras morgongymnastik främjar elever till koncentration, motivation och nyfikenhet. ”Vi 

har plockat bort 10 minuters idrott i alla klasser, för att få till vår morgongymnastik”(Lärare 7B). 

När den nuvarande rektorn började arbeta på skola B ändrades riktlinjerna för skolans planering 

kring morgongymnastiken. Från 30 minuters aktivitet till dagens upplägg, 10 minuter. ”Ska 

eleverna klara av att nå målen, behövde jag strukturera om i timplanen”(Rektor). Detta var lärarna 

på skolan väl införstådda med. Lärarna i skola B vi intervjuade anser att planeringen och den 

dagliga morgongymnastiken är något som ingen idrottslärare kan hinna med. ”Tänk er att denna 

idrottslärare ska få eleverna att planera, öva och genomföra detta. Hur tror ni det skulle gå?” 

(Lärare 7B). Varje klass får ansvara för en dans som skolans alla elever startar skoldagen med 

”klassen bestämmer själv vilken låt och vilka rörelser som ska vara med”(Lärare 7B). Den klassen 

som har det yttersta ansvaret får visa upp och lära ut den dansen till resterande skolkamrater. ”De 

arbetar med så mycket mer utifrån kursplanen än bara det centrala innehållet. Samspel med andra, 

övar på att lära ut, ta vara på varandras kunskaper”(Lärare 7B). Utifrån intervju med lärarna på 

skola B kan vi tolka att deras syfte med morgongymnastiken är mer än det centrala innehållet ur 

ämnet idrott och hälsa. Eleverna får en meningsfull start på morgonen med fysisk aktivitet och 

kan sedan lättare koncentrera sig på lektionerna. I enlighet med Almvärn och Fäldt (2001) får 

eleverna sina behov tillgodosedda och lärarna arbetar aktivt för att få eleverna att känna 

sammanhang till alla sina skolkamrater genom morgongymnastiken. Det är enligt Antonovsky 

(1999) är en viktig komponent för ökat välbefinnande hos individen (se avsnitt 3.2). ”Det är så 

häftigt att se en elev ifrån årskurs 6 lära en elev i förskoleklass vilka rörelser som ska användas” 

(Lärare 8B).  

Morgongymnastiken är betygsgrundad på skola B ”Vi följer det centrala innehållet, vi tar av tid 

vi inte har för att freda morgontimman”(Lärare 7B). De centrala målen som skolan arbetar med 

är tagna från läroplanen med inriktning på ämnet idrott och hälsa. ”Takt och rytm i lekar, danser 

och rörelser till musik”(Skolverket 2011:52). Jagtøien m.fl. (2001) menar att eleverna måste få 

tillfälle att koppla samman rörelser med de teoretiska ämnena och inte bara låta kroppen arbeta 

under idrottslektionerna. ”Det märks direkt på eleverna när vi har startat dagen med tyst läsning 

istället. Då kan de inte hålla koncentrationen uppe”(Lärare 7B). Jagtøien m.fl. (2001) anser att 

barn som utvecklas i fysisk aktivitet kan få ett omättligt behov av att ständigt vara i rörelse. De 
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menar också att i skolsammanhang bör lärare samverka för att aktiviteter ska börja med en yttre 

motivation, därefter kan eleverna arbeta på sin inre motivation. Det ger dem en möjlighet att 

skapa intresse och nyfikenhet (Ibid., 133). Det vi kan tolka utifrån intervju med lärarna på skola B 

är att de arbetar för att eleverna ska starta dagen med den yttre motivationen, morgongymnastik 

och sedan fortsätta dagen med inre motivation. De beskriver att de har ett klart syfte med 

morgongymnastiken och deras arbetssätt har gått från att det var lärarna som planerade 

aktiviteten till hur det ser ut idag, då det är eleverna som planerar och genomför ”Det började 

med att det var lärare som satte ihop programmen till morgongymnastiken. Nu är det barnen 

som sätter i ordning och planerar”(Lärare 8B). När eleverna planerar och utför 

morgongymnastiken anser lärarna att det skapas en medvetenhet hos eleverna. ”De äldre barnens 

aktiviteter har förstås högre kvalitet, fast de är ju naturligt, då de har arbetat med detta i flera år” 

(Lärare 8B). Lärarna på skolan anser att det är viktigt att alla elever ska vara med och att det inte 

spelar någon roll i vilken årskurs man går. ”Det är lättare när det har ett syfte, när det finns en 

mening”(Lärare 8B). Utifrån intervju med Lärarna 7B och 8B kommer meningsfullheten fram. 

Eleverna i klassen får ansvara för en egen dans. Det är viktigt att alla i klassen samarbetar för att 

detta ska bli genomförbart och eleverna lär sig att arbeta själva, tillsammans med andra och ta 

egna initiativ. Det verkar som att eleverna lär sig växa i sig själva, de lär sig ta ansvar samtidigt 

som de upplever positiva upplevelser.  

I enlighet med Rasmussen m.fl. (2004) och Flodmark, Marcus, Mårild (2007) menar rektorn på 

de båda skolorna att man måste uppmuntra eleverna att röra på sig mer under skoltid. Att vara 

fysiskt inaktiv har ökat och är idag en stor hälsofara för sjukvård och samhälle. Forskningen har 

gett resultat att ju tidigare man sätter in resurser för att få elever mer aktiva, desto mer minskar 

risken för sjukdomar, både i barndomen och även för att minska risken att bli sjuk i vuxen ålder 

(Rasmussen m.fl., 2004; Flodmark, Marcus, Mårild 2007; Cenerud 2007). Tendenser vi ser under 

intervjutillfällena med båda skolorna är att de arbetar för att inte ha inaktiva elever, då de arbetar 

med Aktivitets-projektet på skola A och morgongymnastiken på skola B. 

Rektorn anser att morgongymnastiken fyller sitt syfte ”Det är så häftigt. Alla dansar, både 

elever, lärare och någon förälder. I ur och i skur står de där ute framför trappan till musik.” På 

frågan om man kan utveckla aktiviteterna på de verksamma skolorna, hänvisar rektorn till 

timplanen, ”jag har ju mina styrkort som jag måste följa, dessa styrkort kommer från politikerna, 

det är de som bestämmer”. Vidare menar rektorn, ”det som känns bra är att båda dessa skolor 

har fantastiska skolgårdar, de hjälper eleverna att vara aktiva varje dag”(Rektor). Lärarna på skola 

B anser att så länge de får ha kvar morgongymnastiken på schemat får eleverna tillräckligt med 

fysisk aktivitet under en skoldag. ”Vi har en fantastisk skolgård som eleverna är ute på varje dag 

på rasten”(Lärare 7B). På måndagar byts morgongymnastiken ut mot promenad., då går hela 

skolans elever och lärare runt skolskogen. ”Speciellt bra är att börja måndagar med promenad. Då 

får eleverna bubbla av sig efter helgen”(Lärare 8B). Under promenaden kan eleverna välja om de 

vill prata med sina kamrater eller om de vill och behöver prata med sin lärare. Både lärare 7B och 
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8B såg många fördelar med promenad på måndagar. De menar att eleverna får gemenskap 

tillsammans igen efter helgen som varit samt att läraren kan få en chans att samtala med de elever 

som behöver. 

Tendenser pekar på att rektorn på de båda skolorna arbetar aktivt för att elever inte ska sitta 

still alltför länge under lektionstillfällena. Rektorn menar även att både skolgårdarna är planerade 

för att inbjuda elever till aktiviteter, vilket bidrar till att eleverna får en chans att vara aktiva under 

skoldagen. Jagtøien m.fl. (2001) anser att människor behöver göra fysiska saker tillsammans för 

att skapa speciella upplevelser. Alla lärare på denna skola arbetar för att morgonaktiviteterna ska 

få fortsätta i verksamheten. ”Vi kommer inte att lägga ner morgongymnastiken eller promenaden. 

Dom är alldeles för bra, If it ain´t broken, don´t try to fix it.”(Lärare 7B).  

De verksamma lärarna på den andra skolan där intervjuer utfördes anser att skolan har en 

betydelsefull roll för hur fysisk aktivitet främjas hos eleverna.  

Kan vi försöka påverka dem till en hälsosam livsstil som man kanske inte hinner med i hemmet. 

Eller att man kan dras till fel saker ute i samhället, tror jag att det är jätte viktigt att vi försöker vara 

goda förebilder själva, att man tar upp och pratar om det och visar rent praktiskt hur man gör 

saker och att det är roligt. Att man är med och grundlägger en aktiv livsstil, det tror jag. (Lärare 

1A) 

I enlighet med Lärare 1A menar Lärare 6A att det inte bara är den fysiska aktiviteten som ska 

belysas i skolan. Kost, sömn och att man mår bra med läraren och kamraterna är andra viktiga 

punkter som Lärare 6A ofta pratar med både elever och deras föräldrar om på 

utvecklingssamtalen. ”Det är centrala bitar som behövs för att eleven ska fungera och ta till sig 

kunskap från mig”(Lärare 6A). De övriga fem lärarna som deltar under intervjun på skola A 

håller med. ”Vi är förebilder, det är vi som ska visa hur man gör”(Lärare 3A och 4A). Ericsson 

(2005) och Raustorp (2006) menar att barn lär sig tillsammans med andra, de lär sig urskilja sina 

egna rörelsemönster anpassat till hur andra gör. Rörelseförmågan har en avgörande roll i hur 

individen blir mottagen i gruppen. Om det är stor skillnad på rörelser kan det vara en bidragande 

orsak till att barnet känner sig utanför och inte får eller vill vara med i aktiviteter. Enligt 

COMPASS-studien (se avsnitt 3.1) visar deras resultat att barn som har problem med sin 

rörelseförmåga tidigt i livet oftast blir mindre aktiva senare i livet. Vidare menar Ericsson (2005) 

och Raustorp (2006) att de negativa aspekterna inom rörelseförmågan kan motverkas om lärare 

blir mer medvetna om dem och kan arbeta mer med rörelser under skoltid. De anser att 

motoriska svårigheter inte försvinner av sig självt. Om de elever som har dessa svårigheter inte 

tidigt får hjälp och stöd kommer dessa problem följa med eleven hela deras skoltid. ”Fysisk 

aktivitet kan vara ett viktigt sätt att förbättra barns självkänsla”(Ericsson 2005:11). Det verkar 

som att lärarna 1-6 på skola A är överrens om att de ser sig själva som förebilder till eleverna, att 

de genom sina handlingar och val av metoder visar eleverna vilka olika inlärningsmöjligheter som 

finns. ”Vi är förebilder, vi ska visa olika alternativ, det tycker jag ingår i uppdraget”(Lärare 4A). 

Lärarna på skola A försöker i den mån de har tid att planera in fysisk aktivitet i valfritt ämne 

minst en gång i veckan. Dock är detta något som visar sig vid närmare eftertanke hos de 
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intervjuade inte riktigt stämma med vad som är sagt. ”Fast jag kan nog inte säga att det är en gång 

i veckan nej”(Lärare 3A). ”Det har varit så splittrat sista tiden”(Lärare 4A). ”Men visst jag håller 

med dig, det är lätt att komma av sig också, det blir lite jobbigt ibland, nu orkar jag inte denna 

vecka det får bli nästa vecka istället”(Lärare 1A). Återigen är tiden en aspekt lärarna hänvisar till i 

sin tänkta planering. De menar att viljan finns till att göra mer fysisk aktivitet, men tiden räcker 

inte till.  

Lärarna 7-8 på skola B är eniga om att de är en aktiv skola tack vare sin morgongymnastik 

men också för att de är ute i närliggande miljöer ofta. ”Det känns som att vi är väldigt aktiva här i 

form av utevistelser”(Lärare 8B). De menar att de aktivt planerar sin verksamhet och arbetar med 

att få in aktiviteter där rörelse ingår utifrån det centrala innehållet i läroplanen. ”Vår målbild är att 

vara en sund själ i en sund kropp”(Lärare 7B). Det har enligt lärarna alltid funnits personal på 

skolan som varit väldigt idrottsintresserade i olika områden och därför alltid varit måna om att 

arbeta med fysisk aktivitet även med eleverna. Det verkar som att de gör det också, fyra dagar 

varje vår och varje höst planerar de in aktivitetsdagar i sin skolskog. De är där hela dagen och 

lagar även skollunchen där. ”Vi lärare på hela skolan är rörande överrens om att arbeta med hälsa, 

sen är vi mer eller mindre bra på det”(Lärare 8B). ”Det är vad vi gör, sen om det är någon 

personal som tycker att vi ska ha mer läsning på morgonen så tar vi en diskussion om det och 

löser det så det blir bra för den klassen och läraren”(Lärare 7B). Det är mycket skratt och 

inlevelse när lärarna berättar om sin morgongymnastik och det kan tolkas som att det är något de 

verkligen anser bidrar till både nytta och nöje för eleverna. Lärare 7B anser att det ger mer för 

eleverna att ha dessa 10 minuter direkt på morgonen än det skulle ge dem att lägga till 10 minuter 

på idrottsämnet. Eleverna får röra sig, de får göra det tillsammans med hela skolan, öva på att 

visa upp för varandra, lära sig koordinera rörelser så att de blir trygga i sin egen kropp samt känna 

gemenskap i gruppen. I linje med Almvärn och Fäldt (2001) så ökar detta till tillfredställelse och 

att olika behov tillgodoses hos eleven (se avsnitt 3.2). 

I båda de skolor som medverkat i studien har Lärare 4A och 8B försökt att avbryta sina 

lektioner med pausgympa. Men båda ansåg att det var svårt att få tillbaka koncentrationen hos 

eleverna ”Jag försökte ha Röris11 förut, men eleverna blev rörigare efter än innan. Kanske beror 

det på gruppen, det skulle kanske funka nu när de är lite äldre”(Lärare 4A). Lärare 8B har också 

försökt låta eleverna röra sig under lektionstid i klassrummet men anser att det är svårt att få 

eleverna koncentrerade igen. ”De rör sig ute och inne ska de sitta vid sina bänkar”(Lärare 8B). 

Jagtøien m.fl. (2002) menar att eleven måste få öva sig i att utföra en aktivitet, Om eleven inte får 

öva flera gånger på aktiviteten kan eleven aldrig förstå varför den gör det. När de har lärt sig detta 

kan de rikta koncentrationen dit den ska. Vid nästa tillfälle aktiviteten utförs vet eleven vad som 

förväntas av denne (Ibid., 2002). Det framkom inte under intervjun hur pass mycket tid de båda 

lärarna hade lagt ner på att öva rörelser i klassrummet med sina elever. För att eleverna ska finna 

                                                 
11 Ett inspelat material från Friskis och Svettis. Materialet kommer komplett med musik och förbestämda 

rörelser. 
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motivation till att utföra en handling så behöver de förstå varför de ska göra det och sedan 

utmanas i aktiviteten. När eleverna känner sig trygga i en aktivitet kopplas detta samman med 

positiva upplevelser och nästa gång eleverna utför samma aktivitet vet dem vad som förväntas av 

dem. Lärare 4A visade dock tendenser till att vilja försöka igen.   

Lärare 1A, 2A och 4A försöker planera ett aktivitetspass i veckan med sina elever. Det är i 

ämnet matematik som detta infaller och de försöker att anordna lektionen utomhus i den mån det 

går. ”Det är lättast att göra det i matten, jag tycker det är enklare och eleverna tycker det är kul” 

(Lärare 4A). ”Men det är en intressant fråga för det är ju inte så att planeringen är fysisk aktivitet, 

planeringen är ju matte, men det råkar bli lite fysisk aktivitet”(Lärare 2A). Lärare 5A och 6A 

brukar gå en promenad till skolskogen någon eftermiddag när de känner att eleverna är i behov 

av det. Då arbetar de med vad de anser är relevant för tillfället, oftast blir det matematik.  

Hannaford (1997) framhåller att som lärare är det viktigt att vara flexibel i sitt utövande av 

kunskap. Enligt tidigare studier som hon utfört visar resultaten att de flesta lärare tycks tro att 

elevers inlärning sker när de sitter stilla, är tysta och lämnar in alla uppgifter i tid. Vidare menar 

Hannaford att det i skolan finns många olika individer där alla har olika inlärningsbehov, lärarna 

måste ta hänsyn till dessa och ge verktyg som är anpassade till alla där både kropp och själ 

integreras (Hannaford 1997). Det verkar som att lärarna försöker planera in olika pass i veckan så 

att eleverna inte bara ska sitta inne vid sina bänkar, utan att de ska få ges möjligheter till 

miljöombyte. Några av lärarna kommer in på tidsaspekten under samtalet om planering. De 

menar att tiden gör det svårt för dem att planera passen och att det tar lite längre tid av en lektion 

när planering och utförande för en uteaktivitet ska ske. ”Då måste man ju flytta något 

annat”(Lärare 3A).   

På frågan om hur skola A och dess lärare arbetar med fysisk aktivitet samt vad utbudet är 

anser de intervjuade lärarna att eleverna blir fysiskt aktiverade varje dag. Lärarna på skola A 

anordnar lekdagar och temadagar varje år, med varierat innehåll som planeras efter behov och 

intresse. Vidare hänvisar lärarna till Aktivitets-projektet12 som utförs på skola A efter skoltid fast 

under fritidstiden. ”Vi har inte så mycket att göra med det eftersom det är efter skoltid”(Lärare 

6A). Aktivitets-projektet var rektorn med och startade upp på skolan för att främja elevers fysiska 

aktiviteter. Raustorp (2006) menar att man ska främja och stödja elevers utveckling av fysisk 

aktivitet även utanför skolan. Vidare anser han att aktiviteter, liknande det som skola A har, där 

elever ges en chans att pröva sig fram mellan olika aktiviteter samt påverka valet av innehåll, kan 

gynna till att bygga upp ett personligt intresse för eleven. Det är en viktig grundförutsättning för 

om eleven vill fortsätta med aktiviteten senare i livet (Raustorp 2006). Vidare menar rektorn att 

                                                 
12 Aktivitetsprojektet har skola A gemensamt med den lokala idrottsföreningen sedan 2008. Varje 

eftermiddag efter skoldagens slut får eleverna chans att utöva olika idrottsaktiviteter. Eleverna anmäler till hur 

många aktiviteter de själva vill och sen fortlöper aktiviteterna under hela läsåret. Det kan vara fotboll, 

handboll, dans, bandy och pingis. Det enda kravet som finns för att medverka är att eleven ska vara medlem i 

den lokala idrotsföreningen. Aktivitetsprojektet heter egentligen något annat, för att bevara de inblandades 

anonymitet. 
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det finns andra skolor som väljer att lägga mer tid på idrottslektionerna. Men eftersom den här 

skolan har Aktivitets-projektet kan de hellre lägga den tiden på andra ämnen. Rektorn anser att 

projektet för med sig många fördelar. En fördel är att familjer får mer tid med varandra på 

kvällarna. ”Det ökar det sociala hos familjerna”(Rektor). Föräldrar behöver inte skjutsa sina barn 

till aktiviteter på kvällarna, utan kan umgås och få kvalitetstid tillsammans istället, eftersom dessa 

aktiviteter sker under fritidstiden när eleverna ännu är i skolan. Frågor angående om det finns 

möjlighet att den andra skolan skulle kunna få ta del av Aktivitets-projektet svarade rektorn att 

det inte går skolskjutsar från skola B att ta sig till skola A där idrottshallen finns och där 

Aktivitets-projektet bedrivs.  

Skolans skolgård är något de intervjuade är stolta över, den anses stor och välplanerad med 

många delar som bjuder in till lek och rörelse. ”Vår skolgård bjuder in elever till att röra på sig på 

rasterna. Det gör att jag anser att de får den dagliga rörelsen”(Lärare 3A). Lärare 4A hänvisar till 

skolans sportbod och menar att genom att ha mycket material att erbjuda till eleverna så blir de 

mer motiverade att aktivera sig på rasterna. Raustorp (2006) anser att eleverna inte ska bli 

lämnade själva i sina försök att aktivera sig. Vidare anser Raustorp att många gånger säger läraren 

till sina elever vad de ska genomföra men alltför sällan ser läraren sina elever och vad de har 

presterat, uppmuntran och viktig feedback uteblir och då sker ingen inlärning. För att en elev ska 

kunna bedöma sin förmåga att vara fysisk aktiv så krävs det att de blir lärda de grundläggande 

motoriska färdigheterna (Raustorp 2006:29). Det verkar som att lärarna på skola A försöker at 

vara ute på rasterna med sina elever och anordnar styrd lek. Lärarna på skola B är själva inte ute 

på rasterna med eleverna, då de har planeringstid, men de har fritidsledare som är det. 

Elever som får vara med och planera för en aktivitet och dess innehåll får en annan inblick i 

verksamheten. De får chans att agera efter sina intressen samt stärks deras egen känsla av att 

deras handlande är betydelsefullt, det ökar elevens självständighet och självkänsla. ”Klart man 

lyssnar på barnen”(Lärare 3A).  Det verkar som att några av lärarna i skola A låter sina elever vara 

med och planera för innehåll i sina lektioner. Lärare 1A försöker låta eleverna anordna 

samspelslekar, där de själva bestämmer vilket innehåll leken ska ha. Lärare 5A och 6A kan ändra 

sin planering till vad de märker att eleverna i klassen är i behov av för tillfället. Märker de att 

klassen är splittrad en lektion så bestämmer de att istället gå till skogen och leka eller göra andra 

aktiviteter för att flytta fokus för eleverna och få dem att tänka på något annat.  

Skolan A har även elevråd, där representanter från varje klass deltar på möten med lärare och 

rektor. På dessa elevråd lyfts ofta frågor om eleverna har några önskemål eller tankar kring 

kommande händelser som sker på skolan, eller om det önskas mer material. ”Det kan vara 

alltifrån att de önskar sig fotbollar till något de vill göra”(Lärare 5A). Dock kan det i några fall 

kring elevernas önskemål bli en kostnadsfråga. ”Förut kunde vi åka och simma med barnen, eller 

åka skridskor. Idag handlar det tyvärr om pengar. Det finns inte pengar att åka iväg med alla 

barnen”(Lärare 2A). Aktiviteter som simning och skridskor är något som båda skolorna saknar, 

genom dessa aktiviteter blev det enligt Lärare 6A det naturligt att ha fysisk aktivitet. 
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 Rektorn upplever att större händelser i samhället har en betydande roll för hur politiker agerar 

och anser att extra insatta arbeten i skolorna ska göras och vilket innehåll det ska ha. Staten 

bestämmer vad som är viktigt i skolan, det är utifrån deras styrdokument lärarna och rektorn 

lägger planering till sin undervisning. ”Plats ges inte till fria händer”(Rektor). Lärarna på skola A 

och B samt rektorn var eniga om att de vill få in mer fysisk aktivitet i undervisningen men då 

kunskapskraven styr så finns inte tiden. Enligt Hannaford (1997) behöver skolan ändra sin 

kursplan, den behöver få ett bredare innehåll så att inlärning kan ske med hjälp av hela kroppens 

rörelser. ”I skolan måste vi ge rörelse och integrering tid för att försäkra oss om problemlösning 

på hög nivå”(Hannaford 1997:198). Det verkar som att alla åtta lärarna i både skola A och B samt 

rektorn är överrens om vilka fördelar som finns med att arbeta aktivt med hela kroppen för att ta 

till sig kunskap. Det är helt klart att de vill sträva till att arbeta så i sina klasser. Men de menar att 

läraryrket har ändrat sig under år som gått. Det yrket de en gång utbildade sig till har ändrat sig på 

många sätt och gör att all fokus som läraren har går åt till att anpassa sig till nya direktiv och 

förhållningssätt. Alla de intervjuade lärarna och rektorn ansåg att planeringen kring skolans 

verksamhet går mer och mer mot att eleverna ska uppnå kunskapsmålen och vägen dit är inte lika 

viktig. ”Det är ett pressat schema hela tiden, är det inte betyg, så är det andra dagar som tar plats, 

som planeringsdagar”(Lärare 3A). 

Av det analyserade resultatet kan det tolkas som att lärarna i både skola A och i skola B är 

överens om vad begreppet fysisk aktivitet står för samt vilka fördelar det finns med att använda 

sig av det i sin undervisning. Lärarnas bakgrunder och tidigare erfarenheter verkar kunna spela en 

viktig roll i hur de planerar och genomför arbetet med fysisk aktivitet. Dock anser flertalet av de 

verksamma lärarna att deras planering riktar sig mer mot att elever ska klara kunskapskraven och 

att tid inte ges till att integrera olika ämnen med varandra. De menar att läroplanen ställer krav på 

att eleverna ska klara målen och att vägen dit, genomförandet som lärarna gör, inte är lika 

väsentligt. 

 

  

 

 

 



40 

 

7. Diskussion 

I vår diskussion presenterar vi de analysresultat som vi finner intressanta att belysa utifrån vårt 

bearbetade material. Vi har stukturerat diskussionsdelen i tre områden som är kopplade till 

studiens frågeställningar: Lärarnas tolkningar kring begreppet fysisk aktivitet, argument och 

arbetsmetoder för utövande av fysisk aktivitet i skolan och sista området diskuterar vi på vilka 

sätt som fysisk aktivitet förekommer under skoldagen.  

7.1 Lärarnas tolkningar kring begreppet fysisk aktivitet 

Begreppet fysisk aktivitet kopplar samtliga lärare och rektor i vår undersökning till rörelse. De 

flesta av lärarna menar rörelse som sker ute på skolgården, i klassrummet eller i idrottshallen. Ett 

intressant svar är det som rektorn, Lärare 8B, Lärare 5A och Lärare 6A svarar. De menar att 

rörelse är beroende till i vilket sammanhang det sätts. Det behöver inte bara vara det uppenbara 

som att springa, hoppa och leka utan rörelser kan även vara inne i klassrummet, genom att lärarna 

medvetet har placerat arbetsmaterial på olika ställen i klassrummet som eleverna får hämta. 

Lärare 6A berättar att på skola A har eleverna arbetsväskor vid sina bänkar. Utifrån våra 

intervjuer verkar det som att lärarna har skapat naturliga möjligheter för eleverna att röra sig 

under dagen. Det handlar om, i linje med det som Cernerud (2007) menar, att som lärare kunna 

se möjligheter till att variera arbetssättet och finna olika vägar till kunskap för att stimulera till 

fortsatt intresse för eleven. Med detta menar vi att lärare kan behöva bli mer medvetna om att det 

går att göra små förändringar som i längden är betydelsefulla och som inte behöver ta extra tid 

eller kosta mycket pengar. För att elever ska kunna komma upp till den dagliga 

rekommendationen på 60 minuter om dagen så räknas enligt FHI (2013) all typ av daglig 

kroppsutövande.  

7.2 Argument och arbetsmetoder för utövande av fysisk aktivitet i skolan  

Alla lärarna och rektorn i vår undersökning anser vi vara väl medvetna om fördelarna som finns 

med att använda fysisk aktivitet i undervisningen. Lärare 1A uttrycker en önskan om att få in mer 

fysisk aktivitet i sin undervisning. Hon anser att de naturliga tillvägagångsätten till inlärning sker 

genom att låta eleverna vara aktiva. Några av de verksamma lärarna vi intervjuade ansåg att 

teknisk utrustning kan hämma elever att röra på sig. Rektorn gav exempel på att eleverna inte får 

använda sina mobiltelefoner på rasten, utan då ska de vara tillsammans med sina kamrater och 

umgås. I klassrummet arbetar de intervjuade lärarna med att elever inte ska bli stillasittande för 

länge utan ha tillgång till att ta till sig kunskap, genom att låta hjärtat, hjärnan och handen 

samarbeta som lärare 7B uttryckte sig. Utifrån intervjun kunde vi inte tolka vilket val av arbetssätt 

Lärare 7B använde sig av, mer att hon hade en tanke kring val av metod.   
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Ett intressant resonemang vi får fram genom intervjutillfällena är att lärarna i enlighet med 

COMPASS-studien anser att läroplanen och timplaneringen indirekt motarbetar lärare inför deras 

planering kring lektionsundervisning. Styrdokumenten som lärarna ska följa i sin undervisning är 

inriktade mot att elever ska uppnå de bestämda kunskapskraven. I COMPASS-studien menar 

Rasmussen m.fl. (2004) att skolorna ska hitta varje elevs starka sida och inte bara fokusera 

lärandet på kunskaper och färdigheter.  

Läroplanen har förändrats genom tid och till den nya, LGR 11 verkar Skolverket ha riktat 

fokuseringen till kunskapskraven som eleverna ska uppnå, vilket gör att själva planeringen och 

kreativiteten hamnar hos den enskilde läraren. Det är lärarna som ska vara kreativa nog att 

undervisa så att alla elever undervisas individuellt. Det ger frihet till läraren vid utövandet av 

planering men också press att läraren ska få med alla de didaktiska frågorna i sin undervisning.  

Ett resultat som framkommit i studien är att lärarna väljer ett tillvägagångssätt som de känner 

sig trygga med, några av lärarna planerar inte in fysisk aktivitet i sin undervisning då de redan 

ansåg att det finns tillräckligt för eleverna att tillgå.  Lärare 8B upplever att morgongymnastiken 

som de har varje dag är en tillgång och när det är lektion ansåg hon att fokusen behövde riktas 

mer mot de obligatoriska kärnämnena. Vidare ansåg Lärare 8B att det var idrottslärarens uppgift 

att motivera elever till fortsatta aktiviteter på eftermiddagar. Detta resonemang finner vi 

intressant, om lärarna inte anser att fysisk aktivitet är meningsfullt att ha med i sin planering 

kommer vi aldrig komma ifrån den ökande trenden med stillasittande ungdomar. Tendenser vi 

kunde se under intervjutillfället på skola B visade att det inte handlar om viljan, utan mer om den 

enskilda lärarens oro att inte hinna med sina egna ämnen samt dennes egna krav på att alla elever 

ska uppnå kunskapsmålen enligt läroplanen.   

I läroplanen för grundskolan står det att fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är 

grundläggande för människors välbefinnande (Skolverket 2011). I den äldre läroplanen stod det 

att eleverna skulle ha tillgång till 30 minuters fysisk aktivitet dagligen under skoldagen. Idag står 

det att den fysiska aktiviteten ska genomsyra hela verksamheten samt att alla elever ska få chans 

till dagligt utövande av fysisk aktivitet vilket innebär tolkningsmöjligheter för lärarna. Studien 

visar på lärarnas svårigheter med att planera in fysisk aktivitet då det ansågs lättare att lägga fysisk 

aktivitet i ämnet idrott och hälsa. De lärare vi intervjuade till denna studie anser sig trygga med att 

deras verksamhet inbjuder elever till en hälsosammare livsstil då eleverna har dagliga aktiviteter 

under fritidstiden. Det gör att lärarna anser att skolan kan främja elever till god hälsa, vilket vi 

även kan tolka utifrån intervjuerna. Lärarna och rektorn strävar mot att alla elever ska vara aktiva 

under skoldagen. Uppdraget ligger på skolan att inbjuda elever att vara aktiva. Då planeringen för 

undervisningen ofta riktar sig mot de obligatoriska kärnämnena känner lärarna att det är positivt 

att det finns aktiviteter utanför dessa lektioner, utöver dessa aktiviteter blir den fysiska aktiviteten 

en bonus.  

Lärarna i denna studie menar att skolans verksamhet styrs från staten. Skola A startade 

Aktivitets-projektet (se avsnitt 6.3) efter att staten beslutade att Sverige skulle sättas i rörelse (se 
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avsnitt 2), detta projekt har sedan fortsatt. Morgonaktiviteterna (se avsnitt 6.1) på skola B startade 

efter att projekt som heter ”Vägra sitta still” samt att man hade idrottsintresserad personal på 

skolan. Resonemanget utifrån vår undersökning är att viljan finns samt att det behöver finnas 

personal som är fysiskt aktiva för att dessa projekt ska kunna starta. Idag går projekten på rutin i 

skolorna och ingen av de verksamma lärarna vill ta bort dessa.  

Elever behöver få röra på kroppen i samband med teoretisk inlärning, forskning säger att de 

elever som får öva upp sin motoriska förmåga har lättare för bland annat skriv- och läsinlärning 

(Ericsson 2005). Detta var något som lärarna uttryckte att de saknade i sin undervisning. Skola A 

har de tidigare lagt fokus på motorikträning i skolan och de lärarna som var verksamma vid den 

tidpunkten ansåg att eleverna hade lättare för skriv- och läsinlärning då man kunde genom 

observationer hjälpa dessa elever att få bättre motoriska förmågor. Ett resultat utifrån vår studie 

är att den motoriska träningen inte bara underlättar vid skolprestationer. Om eleven har en 

motorisk förmåga och trygghet i sitt rörelsemönster vågar de ta för sig och utmanas inom nya 

färdigheter. Elever behöver få utmanas i olika aktiviteter, för att öka sin motoriska förmåga och 

för att finna trygghet i sig själva. Ett av de grundläggande behoven för den enskilda individen är 

att få vara fysiskt aktiv varje dag, både för sig själv och tillsammans med andra i sociala 

sammanhang (se avsnitt 3.1). 

En ytterligare aspekt vi finner relevant att belysa angående lärarens argument för att utöva 

fysisk aktivitet under skoldagen baserar vi på deras erfarenhet och bakgrunder, hur dessa kan ha 

en betydelse för utövandet av fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. En uppfattning vi 

kan se utifrån insamlandet av vår empiri visar att lärarnas bakgrund kan ha betydelse för hur de 

arbetar med fysisk aktivitet i skolan idag. De åtta lärarna i studien har i grunden en likvärdig 

utbildning, de har val av yrke gemensamt samt att lärarna följer likadana styrdokument när de 

planerar sitt arbete. Skillnaderna vi kan se utifrån intervjuerna är lärarnas antal år inom yrket, 

bakgrunden och tidigare erfarenheter. Vi kan uppfatta ett annat förhållningssätt till fysisk aktivitet 

hos de lärare som varit verksamma längst inom yrket. Dessa lärare är oftast mer positiva till att 

integrera fysisk aktivitet med de obligatoriska kärnämnena genom att de aktivt försöker få 

eleverna att arbeta med hela kroppen under lektionspassen. Det vi kan tolka utifrån detta 

resonemang kan vara att dessa lärare arbetat utifrån fler läroplaner som gett direkta krav på hur 

den fysiska aktiviteten ska integreras i skolans ämnen. 

Vissa av lärarna i vår studie har alltid varit aktiva på något sätt under sin uppväxt. De menar 

att de blivit påverkade av sina föräldrar som i sin tur varit aktiva. Detta kan ha betydelse för hur 

lärarna agerar som förebilder mot sina elever. Detta överensstämmer med COMPASS-studiens 

resultat (se avsnitt 3.1), som visar att ju tidigare man börjar med att vara fysisk aktiv i sin 

barndom desto större är chansen att man fortsätter vara det i vuxen ålder. Avsaknaden av stöd 

från lärare och föräldrar sägs vara en betydelsefull orsak till varför unga slutar vara fysiskt aktiva 

längre upp i åldern. 
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I enlighet med Duesund (1996) anser vi att erfarenhet är av betydelse när man planerar sitt 

arbete, genom varje färdighet man genomför stärks erfarenheten. Följande gång arbetet ska 

utföras kan man relatera till en tidigare process och komma ännu längre, samt veta vad som är 

värt att göra igen och vad som inte är det, vilket vi anser att lärarna med längre erfarenhet gör. 

Lärarna som har arbetat längst inom yrket vill i sin planering av verksamheten även inkludera den 

fysiska aktiviteten för att underlätta för elevernas inlärning och göra lektionerna anpassningsbara 

till alla individer och inlärningsstilar som de har.  

Vi menar inte på något sätt att en lärare med färre antal års erfarenhet skulle vara mindre 

kompetent att inkludera fysisk aktivitet som ett redskap i sin undervisning. Vi menar att det som 

kan vara skillnad är att en lärare som har mer erfarenhet av sitt yrke har ett mera avslappnat 

förhållningssätt till sin lärarstil samt att de har arbetat utifrån fler läroplaner och därigenom fått 

mer erfarenhet av olika arbetssätt att använda sig av. Lärarna har även under sina verksamma år 

fått följa många olika elever och därigenom tagit lärdom av vilka konsekvenser det kan få för 

eleverna om man som lärare inte tillgodoser alla de behov eleverna har. Vi refererar till Maslows 

behovstrappa (se avsnitt 3.2), där hänvisar vi till behov som ”Gemenskap” och ”Självuppfattning 

och Självrespekt”. Vi menar att man som lärare ska få sina elever att känna sig trygga med 

varandra och gemenskapen i gruppen, för att på så sätt vidareutveckla synen på sig själv och 

känna tilltro till sin egen förmåga.  

7.3 På vilka sätt förekommer fysisk aktivitet under skoldagen 

Ett resonemang som vi finner intressant är hur fysisk aktivitet kopplas till korta sekvenser under 

skoldagen enligt lärarna i vår studie. Detta är uppenbarligen för lite, då vi fortfarande har en 

ökande trend av fysisk inaktivitet (se avsnitt 3.1). För att den fysiska aktiviteten ska kunna finnas 

naturligt under skoldagen har de intervjuade lärarna på skola B medvetet använt sig av ämnet 

idrott och hälsas centrala innehåll ifrån läroplanen. Detta är ett resonemang vi finner intressant då 

vi anser att fysisk aktivitet ligger utanför ämnet idrott och hälsa. I enlighet med Jagtøien m.fl. 

(2001) anser vi att ämnet idrott och hälsa ska inbjuda eleven till att få fördjupad kunskap inom 

området motion och hälsa för att på så sätt fortsätta vara aktiv på sin fritid dock anser vi att det 

inte räcker att den dagliga fysiska aktiviteten bara ska genomföras under ämnet idrott och hälsa. 

Lärare 8B ansåg att det var idrottsläraren som hade det yttersta ansvaret att motivera elever till 

fysisk aktivitet. Ytterligare ett resonemang vi finner intressant är att koppla samman de minskade 

idrottslektionerna med den fysiska aktiviten. Hur ska lärarna kunna erbjuda elever den dagliga 

rekommendationen, då idrottsämnet minskar och det inte finns tid på lektionsundervisningen att 

erbjuda fysisk aktivitet?  

Ericsson (2005) anser att skolans idrottslektioner inte räcker för elevernas dagliga fysiska 

aktivitet. Vidare menar Ericsson att elever måste få ökade fysiska aktiviteter under skoldagen för 

att de ska kunna tillgodose sig bättre motoriska förmågor, då blir kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och de obligatoriska skolrasterna intressant. 
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Samtliga lärare som deltog i undersökningen menade att mycket av den fysiska aktiviteten 

eleverna gör sker på rasterna. Skolgården och miljön som eleverna vistas i anser lärarna är en 

viktig aspekt att tänka på om man vill att eleverna ska röra sig. Genom att förse skolgården med 

inbjudande material och skapa områden där plats för lek och rörelse finns, har man också skapat 

en möjlighet för eleverna att röra sig varje dag. Detta är något som vi anser lärarna från båda 

skolorna försöker tänka på. 

Rasterna kan även innefatta händelser som inte gynnar elevers välmående, det finns vissa 

risker med att lämna elever själva i sina försök att leka och aktivera sig. En risk, som även lärarna 

på skola A ser, är hur elevgrupper många gånger behöver hjälp med att utföra lekar och med att 

se till att alla får vara med. Skola A har därför ofta styrd lek på rasterna, där elever från olika 

klasser får i uppdrag att sätta ihop lekar som de sedan får dela med sig av till resten av skolans 

elever. Alin Åkerman (1995) och Raustorp (2006)  menar att detta främjar till sammanhållning 

och trygghet i gruppen genom att utföra fysisk aktivitet tillsammans. Vi hänvisar också till Säljö 

(2005) där han tolkar Vygotskijs teorier kring utvecklingszoner. Eleverna får chans att utmana sig 

själva med hjälp av lärarens stöd och komma längre i sina egna utvecklingszoner (se avsnitt 3.2.1). 

Detta kan ses som en del av den pedagogiska verksamheten genom att lärarna är med och styr 

innehållet under rastlekarna dock är det fortfarande en rast där eleverna själva väljer om de vill 

delta eller inte. Så helt pedagogiskt styrd är den inte. 

En annan risk som vi anser kan uppstå när den mesta av den fysiska aktiviteten räknas till 

rasterna är att det kan finnas elever som varken kan eller vill röra sig. Om fokus ligger på att den 

dagliga fysiska aktiviteten sker just på rasterna, får dessa elever inte chans att aktivera sig och kan 

då få svårare att knyta viktiga kamratkontakter.  

Skola B som har morgongymnastik menar att alla elever ska delta i aktiviteterna, det har blivit 

rutin för både elever samt lärare och det är ingenting de vill bli av med. ”Om ni skulle fråga 

eleverna om de vill bli av med morgongymnastiken, skulle de säga NEJ…det här är ju det vi 

gör”(Lärare 7B). Både lärare 7B och Lärare 8B ser tydliga fördelar med morgongymnastiken, de 

har vid något tillfälle tagit bort den och märker då stor skillnad på eleverna och deras 

koncentrationsförmåga. Lärare 1A menar att de dagar hennes elever börjar med idrott direkt vid 

skolstart, är de dagar eleverna har bäst koncentration resten av dagen. Vi anser i enlighet med 

Jagtøien m.fl. (2001) att elever behöver få chans att träna på en aktivitet för att bli trygga i sig 

själva. De behöver förstå syftet med en aktivitet för att den ska bli meningsfull och begriplig för 

eleverna, Skola B har skapat rutiner och trygghet hos eleverna. När eleverna får trygghet i 

utförandet kan eleverna rikta koncentrationen till aktiviteten. Eleverna som ges möjlighet till att 

utöva fysisk aktivitet och förenar detta med positiva upplevelser, fortsätter ofta att vara aktiva, 

men då måste också möjligheter till det erbjudas av lärarna. Det är något vi finner intressant och 

som kan vara värt och fundera på. Det skulle vara intressant att se om skola A och skola B skulle 

kunna få ta del av varandras aktiviteter. Om skola A får gymnastik varje morgon kan trygghet 

skapas och alla elever kan få möjlighet att bli delaktiga. Om skola B skulle kunna få tillgång till 
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Aktivitets-projektet skulle alla skolans elever ges chans att utföra aktiviteter som ger fler 

möjligheter till att bli fysiskt aktiva. Detta anser vi skulle vara ett projekt i linje med 

Bunkefloprojektet (se avsnitt 3.1). Boijs (2005) resultat visar att skolor skulle behöva byta 

erfarenheter med varandra, för att kunna främja fysisk aktivitet för alla elever. Vi anser att detta 

rektorsområde skulle kunna ta tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter, då både skola A 

och B redan arbetar aktivt med fysisk aktivitet men på olika sätt. 
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8. Konklusion 

Syftet i vår studie var att undersöka två verksamma år 1-6-skolor där man aktivt arbetar med 

fysisk aktivitet under och efter skoltid. Vi preciserade vår undersökning till verksamma lärare i år 

1-3 då vi i gemenskap med tidigare forskning anser att det är i de tidiga skolåren man kan lägga 

grunden för en fortsatt aktiv livsstil. Det är även inom skolår 1-3 vi författare ämnar arbeta efter 

våra studier på lärarprogrammet.  

Lärarnas tolkningar av begreppet fysisk aktivitet är centrala i den första frågeställningen, 

lärarna definierar begreppet som rörelser och att arbeta med kroppen fysiskt i form av lek, 

motion, promenader och pausrörelser under lektionstid.  

Genom den andra frågeställningen ville vi ta reda på vad lärarna ansåg att deras uppdrag och 

insatser kunde vara för att uppmuntra elever till fysisk aktivitet. De lärare vi samtalade med var 

eniga om att lektionerna skulle integrera praktiskt och teoretiskt lärande och att eleverna ska få 

chans att arbeta med hela sin kropp. Vårt resultat visar dock att lärarna har svårt att integrera 

fysisk aktivitet efter att förändringar har skett till den rådande läroplanen. I den äldre läroplanen 

fanns angiven tid för utövande av fysisk aktivitet, i dagens läroplan står det att den fysiska 

aktiviten ska genomsyra verksamheten under hela skoldagen. Detta tolkar vi som att det är upp 

till läraren själv att aktivera eleverna fysiskt varje dag, både till upplägg av tid, val och hur 

aktiviteten ska genomföras.  

Den tredje frågeställningen vi undersökte var hur fysisk aktivitet förekom under skoldagen. På 

skola B arbetar de med morgonaktivitet varje dag. Eleverna startar skoldagen med 

morgongymnastik eller en morgonpromenad. Detta är ett arbetssätt som skolan aktivt använt sig 

av i flera år och lärarna anser att morgonaktiviteten är viktig för att eleverna ska klara av att hålla 

koncentrationen uppe under hela skoldagen. Skola A arbetar tillsammans med den lokala 

idrottsföreningen, efter skoltid men under fritidstiden varje dag i veckan får eleverna medverka 

på bestämda aktiviteter. Detta tolkar vi som att lärarna på skolorna anser att eleverna ges 

tillräckligt med daglig fysisk aktivitet.  

Studien har gett oss kunskap om hur två verksamma skolor arbetar med fysisk aktivitet. Vi 

anser att vidare forskning i ämnet är angeläget då det finns en allmänt erkänd hälsorisk med att 

barn och ungdomar i dag är mer stillasittande än förr. Det är också angeläget att verksamma 

lärare får ta del av den forskning som finns på området samt får mer stöd i att utveckla olika 

möjligheter där fysisk aktivitet kan integreras som en naturlig del av olika lärprocesser. 

En intressant frågeställning för vidare forskning är styrdokumenten, lärarna vi intervjuade 

samtalade om att lektionerna planeras utifrån läroplanens centrala innehåll för att alla elever ska 

uppnå kunskapsmålen. Utifrån detta resonemang kan vi se att resultaten spelar större roll än 

vägen dit. Ytterligare en fråga som skulle vara intressant att forska vidare kring är kopplingen 
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mellan fysisk aktivitet, övervikt, hälsorelaterade sjukdomar och mat med skolans arbete kring att 

främja elevers välmående. 

Det är troligt att det vore bra för elevers välmående om lärarutbildningen innehöll kurser eller 

moment där blivande lärare kan lära om hur man kan arbeta för att få elever att inkludera hela 

kroppen i skolarbetet. Det handlar om att elever behöver få ett samband mellan tanken och 

handlingen. För att ge elever goda livsvillkor behöver läraren ha kompetens kring olika 

inlärningsstilar och tillvägagångssätt i arbetsprocessen för att eleverna ska kunna ta in kunskap.   
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Till dig som är lärare i XXX kommun. 

- Förfrågan om medverkan i en undersökning till examensarbete HT 2013. 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som studerar sista terminen på lärarprogrammet, Uppsala universitet, 

campus Gotland. Under denna termin skriver vi examensarbete och är intresserade av att ta 

lärdom från dig som lärare och dina kunskaper inom barnomsorgen. Vår förhoppning är att 

intervjua sammanlagt 3 lärare på varje skola samt en rektor runt om på XXX i årskurs 1-3. 

Vårt huvudsakliga mål med denna studie är att få en inblick i varför er skola medvetet 

använder sig av fysisk aktivitet under barnomsorgstiden. Antingen under skoldagen eller under 

fritidstiden. Vilka faktorer som driver skolan att använda sig av fysisk aktivitet samt vad du som 

lärare ser för fördelar och nackdelar med detta arbetssätt.  

Vi beräknar att intervjun tar ungefär en timme, och för att inte missa viktig information under 

samtalets gång kommer vi att spela in intervjun med en ljudupptagare, som vi i ett senare skede 

kommer att bearbeta. Intervjun är anonym, några namn eller annan data som kan identifiera 

personen kommer inte att registreras och resultatet kommer att presenteras så att ingen kommer 

att bli igenkänd. Det är förstås frivilligt att delta, vi kommer inom några dagar att ta kontakt med 

dig och hoppas att du finner vår tänkta studie intressant samt har lust att delta.  Vår studie är 

handledd från Uppsala Universitet, Campus Gotland. 

 

Visby 2013 

 
 
 
 
Kim Söhr-Hertz   Lisa Kristoffersson 
Mail:     Mail:  
Tel: xxxx-xx xx xx     Tel: xxxx-xx xx xx 
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Bilaga 2. Intervjuguide till lärare. 

 

Tema 1: Bakgrundsfakta. 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

– Har du arbetat på samma arbetsplats hela tiden? Om nej, hur många andra ställen? 

– Vad fick dig att vilja utbilda dig till det? 

Vilka är dina framtidsutsikter inom yrket? Visioner, utveckla. 

 

Tema 2: Fysisk aktivitet. 

Vad är fysisk aktivitet för dig? 

– Har du en aktiv hälsostil? Om ja, har det alltid varit så? Om nej, är det något du saknat? 

– Hur ser du på fysisk aktivitet i förhållande till inlärning? 

– Kan du se andra sambandsfaktorer kring fysisk aktivitet som är relevanta? 

     

Tema 3: Lärarens syn kring elevens dagliga fysiska aktivitet 

Hur anser du att man som lärare bör uppmuntra elever till fysisk aktivitet? 

– Vad gör du för att påverka elever till fysisk aktivitet? 

Anser du att eleverna får möjlighet till daglig fysisk aktivitet?(Under skoltid/omsorgstid) 

– Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad skulle behöva förbättras? 

– Är fysisk aktivitet viktig för eleverna att få ta del av varje dag? Utveckla. 

 

Tema 4: Personalen på skolans roll kring elevers dagliga fysiska aktivitet 

Vad anser du är skolans roll till elevernas fysiska livsstil? 

– Har ni lektioner där planerad fysisk aktivitet ingår? I så fall vid vilka tillfällen och hur ofta? 

– Hur arbetar skolan med fysisk aktivitet idag? (syfte) 

– Hur ser ledningen kontra arbetslagen på uppmuntrandet av fysisk aktivitet? 

– Har din skola några lokala direktiv angående fysisk aktivitet i det vardagliga arbetet? 

Har eleverna inflytande på verksamhetsplaneringen? 

– Om ja, på vilket sätt? Om nej, är det möjligt att ändra på? 

– Har föräldrarna inflytande?    

(Kompletterande frågor till skola B) 

– Märker ni någon skillnad på eleverna om de får börja med 10 minuters aktivitet på morgonen? 

Om ja på vilket sätt? Utveckla. 

– Vad anser ni om att ledningen/rektorn tagit bort tid från morgonstunden? 

 

 

 



53 

 

 

Bilaga 3. Intervjuguide till rektor. 

 

Tema 1: Bakgrundsfakta. 

Hur länge har du arbetat som rektor/lärare? 

– Har du arbetat på samma arbetsplats hela tiden? Om nej, hur många andra ställen? 

– Vad fick dig att vilja utbilda dig inom barnomsorg? 

Vilka är dina framtidsutsikter inom yrket? Visioner, utveckla. 

 

Tema 2: Fysisk aktivitet. 

Vad är fysisk aktivitet för dig? 

– Har du en aktiv hälsostil? Om ja, har det alltid varit så? Om nej, är det något du saknat? 

– Hur ser du på fysisk aktivitet i förhållande till inlärning? 

– Kan du se andra sambandsfaktorer kring fysisk aktivitet som är relevanta? 

     

Tema 3: Lärarens syn kring elevens dagliga fysiska aktivitet 

Hur anser du att man som lärare bör uppmuntra elever till fysisk aktivitet? 

– Vad gör du för att påverka lärarens arbete till elevers fysiska aktivitet? 

Anser du att eleverna får möjlighet till daglig fysisk aktivitet?(Under skoltid/omsorgstid) 

– Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad skulle behöva förbättras? 

 

Tema 4: Personalen på skolans roll kring elevers dagliga fysiska aktivitet 

Vad anser du är skolans roll till elevernas fysiska livsstil? 

– Hur kom Aktivitets-projektet till skola A? 

– Morgontimman på skola B, utveckla? 

– Den största skillnaden du kan se mellan dessa två arbetssätt? 

Hur ser ledningen kontra arbetslagen på uppmuntrandet av fysisk aktivitet? 

– Har din skola några lokala direktiv angående fysisk aktivitet i det vardagliga arbetet? 

Har eleverna inflytande på verksamhetsplaneringen? 

– Om ja, på vilket sätt? Om nej, är det möjligt att ändra på?   

 

 

 

 

 

 

 


