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ABSTRACT  

Background: The increasing prevalence of sedentary behavior among children is alarming 

since unhealthy living habits and lifestyle during childhood is a risk factor for ill health in 

adulthood. Schools play an important role when promoting children’s health and daily physical 

activity. According to the curriculum, teachers and principals are expected to promote daily 

physical activity to all students during the school day. Purpose: To examine teachers' and 

principals' experiences in promoting daily physical activity to students based on the support 

given to the school and the resources available. Method: Data was collected by ten semi-

structured interviews conducted in five schools within three municipalities. Data was analyzed 

by using qualitative content analysis with a focus on the manifest content. Results: Respondents 

experienced that efforts varied depending on how physical activity was prioritized by the 

school. Support from the principal, the municipality and the parents was considered important 

in order to increase these efforts. Factors that influenced the delivery included the pressure to 

meet the curricular requirements for other subjects, the views on physical activity, the school 

yards’ characteristics as well as the access to stimulating environments. The decreased interest 

in physical activity and the increased interest in electronic entertainment was also seen as a 

challenge. Conclusion: The awareness of the existing curriculum on daily physical activity 

should increase in order to put more effort on promoting daily physical activity to students. For 

this to be possible, the view on physical activity has to change. Increased support from 

stakeholders is also needed in order to prioritize daily physical activity in schools.  

Keywords: Daily physical activity, Sedentary lifestyle, Schools, Curriculum 

 

  



 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att barn blir allt mer stillasittande är alarmerande eftersom levnadsvanor och 

livsstil under barndomen har betydelse för uppkomsten av ohälsa i vuxenlivet.  Skolan är en 

viktig arena i främjandet av barns hälsa och dagliga fysiska aktivitet. Enligt läroplanens uppdrag 

är det lärares och rektorers uppgift att sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

inom ramen för hela skoldagen. Syfte: Att undersöka lärares och rektorers upplevelser av att 

främja elevers dagliga fysiska aktivitet utifrån det stöd som ges till skolan och de faktorer som 

påverkar skolans förutsättningar. Metod: Data samlades in genom tio semistrukturerade 

intervjuer på fem skolor inom tre på förhand utvalda kommuner. Insamlat data analyserades 

genom kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta i innehållet. Resultat: 

Huvudresultatet visade att respondenterna upplevde att arbetet med att främja daglig fysisk 

aktivitet varierade beroende på hur detta arbete var prioriterat i verksamheten. Stöd från rektor, 

kommun och föräldrar ansågs vara viktigt för att fysisk aktivitet ska prioriteras. Påverkande 

faktorer upplevdes vara kunskapskravet, synen på fysisk aktivitet, skolgårdens karaktär samt 

tillgången till stimulerande miljöer. Därtill upplevdes att elevernas minskade intresse för fysisk 

aktivitet och det ökade intresset för elektronisk underhållning försvårade arbetet. Slutsats: För 

att öka insatserna för att främja elevers dagliga fysiska aktivitet bör medvetenheten om 

läroplanens uppdrag om daglig fysisk aktivitet öka. Det krävs även en förändrad syn på fysisk 

aktivitet för att skolor ska ges större möjligheter att arbeta med detta. Därtill behöver 

involverade aktörer ge mer stöd till skolorna för att uppdraget ska prioriteras i verksamheten. 

Nyckelord: Daglig fysisk aktivitet, Stillasittande livsstil, Skolor, Läroplan 
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INTRODUKTION  

De senaste decenniernas samhällsförändringar har lett till att människor blivit allt mer 

stillasittande. Beteenden såsom tv-tittande, skrivbordsjobb och bilåkande leder till att 

människor sitter ner en stor del av dagen vilket får allvarliga följder för folkhälsan 

(Folkhälsomyndigheten, 2012). Fysisk inaktivitet är tillsammans med högt blodtryck, 

tobaksanvändning och högt blodsocker den största riskfaktorn för global dödlighet och den 

absolut viktigaste påverkbara faktorn vid förebyggandet av ohälsa  (World Health Organization 

[WHO], 2010).  WHO uppskattar att 1,9 miljoner dödsfall årligen i världen beror på sjukdomar 

relaterade till fysisk inaktivitet (WHO, 2009) Därtill utgörs sjukdomar som orsakas av fysisk 

inaktivitet 2,1 procent av sjukdomsbördan i världen och 5,5 procent i Europa 

(Folkhälsomyndigheten, u.å.-a). Vidare uppskattas fysisk inaktivitet vara den huvudsakliga 

orsaken till 21-25% av bröst- och tjocktarmscancer, 27% av diabetes och cirka 30% av hjärt- 

och kärlsjukdomar (WHO, 2009) Den ökade nivån av fysisk inaktivitet leder även till allvarliga 

konsekvenser för samhällsekonomin. De samhällsekonomiska kostnaderna för fysisk inaktivitet 

beräknas uppgå till 6830 miljoner kronor årligen. Dessa kostnader är beräknade på indirekta 

kostnader för produktionsbortfall till följd av sjukdom, direkta kostnader för sjukvård, 

läkemedel och rehabilitering samt på kostnader på grund av för tidig död till följd av fysisk 

inaktivitet. (Statens Folkhälsoinstitut [FHI], 2010) Ett större fokus på insatser som främjar 

fysisk aktivitet är därmed viktigt för både folkhälsan och samhällsekonomin.  

Att trenden mot mer inaktiva livsstilar även ses hos barn är alarmerande eftersom levnadsvanor 

under barndomen påverkar hälsan och aktivitetsnivån både på kort och på lång sikt (Biddle, 

Pearson, Ross, & Braithwaite, 2010; Craigie, Lake, Kelly, Adamson, & Mathers, 2011). Hos 

barn och ungdomar har det hittats starka samband mellan stillasittande beteende och fetma samt 

måttliga samband mellan stillasittande och högt blodtryck, totalt kolesterol, självkänsla, 

problembeteenden, fysisk kondition och akademiska prestationer (Rezende, Lopes, Rey-López, 

Matsudo, & Luiz, 2014). Studier visar även att livsstil under barndomen i många fall har 

betydelse för uppkomsten av folksjukdomar i vuxenlivet samt att låg grad av fysisk aktivitet i 

ungdomsåren kan predicera förekomsten av riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar i vuxen 

ålder (Biddle m.fl., 2010; Craigie m.fl., 2011; Wennberg, Gustafsson, Dunstan, Wennberg, & 

Hammarström, 2013). Genom att uppehålla hög nivå och frekvens av fysisk aktivitet redan 

under barndomen kan individer därmed upprätthålla en gynnsam riskprofil samt minska 

riskerna för sjukdomar och dödlighet relaterade till fysisk inaktivitet senare i livet (Armstrong 



 

 

2 

 

& Barker, 2011; Falk & Tenenbaum, 1996; Janssen & Leblanc, 2010). Ökade insatser för att 

främja fysisk aktivitet och förebygga fysisk inaktivitet i tidig ålder bör därmed fokuseras på vid 

förebyggandet av ohälsa och för tidig död relaterat till fysisk inaktivitet.  

BAKGRUND  

Definition av fysisk aktivitet och stillasittande 

Mattson och medarbetare (2014) definierar fysisk aktivitet som all medveten och omedveten 

kroppsrörelse som leder till ökad energiförbrukning. Den vanligaste formen av fysisk aktivitet 

är den aeroba där huvudkällan för energi är syre. Aerob fysisk aktivitet kännetecknas av 

aktiviteter som förbättrar eller bibehåller konditionen eller syreupptagningsförmågan. En annan 

form av fysisk aktivitet benämns muskelstärkande och är den aktivitet som belastar och ställer 

krav på muskelstyrkan samtidigt som den bibehåller eller förbättrar den muskulära styrkan 

(Mattson, Jansson, & Hagströmer, 2014). I rapporten Fysisk aktivitet och folkhälsa framgår att 

hälsoeffekterna av fysisk aktivitet beror på frekvens, duration, intensitet, ålder och genetiska 

faktorer. Alla dessa faktorer bidrar tillsammans till den totala energiförbrukningen. Den 

huvudsakliga energiförbrukningen fås genom omedveten fysisk aktivitet i vardagen, 

exempelvis genom aktiv transport, genom att ta trapporna i stället för hissen eller för barn 

genom olika former av lek. Den resterande energiförbrukningen fås genom medveten fysisk 

aktivitet genom motion, träning eller tävlingsidrott (Elinder Schäfer, Faskunger, von Haartman, 

Lamming, & Swanberg, 2006).  

Begreppet fysisk inaktivitet eller stillasittande kan definieras som en avsaknad av kroppsrörelse 

där energiomsättningen är nära viloförbrukningen. Individer som inte uppfyller 

rekommendationerna för fysisk aktivitet kan således definieras som otillräckligt fysiskt aktiva 

(Mattson m.fl., 2014). Stillasittande aktiviteter är sådana aktiviteter som på grund av avsaknad 

av muskelaktivering inte nämnvärt ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukningen. Dessa 

aktiviteter kan exempelvis bestå av aktiviteter som sker liggande, sittande eller genom passiv 

transport. Av dessa aktiviteter står skärmunderhållning för en stor del av stillasittande 

aktiviteter på fritiden (Folkhälsomyndigheten, u.å.-b). Studier visar att stillasittande beteenden 

oberoende av fysisk aktivitet kan vara en riskfaktor för flera sjukdomar och för tidigt död 

(Dunstan m.fl., 2010; Katzmarzyk, Church, Craig, & Bouchard, 2009). Detta visar sig genom 

att risken för att ha ett Body Mass Index [BMI] över det normala (≥ 25) är lika stor hos 

otillräckligt fysiskt aktiva individer som utför lågintensiva aktiviteter som för tillräckligt fysiskt 

aktiva individer som sitter stilla mycket. Vidare finns det även ett dos–responssamband mellan 
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stillasittande tid och för tidig död både hos fysiskt aktiva och inaktiva individer. Det är därmed 

lika viktigt att minska den stillasittande tiden som att öka den fysiska aktivitetsnivån för att 

förhindra övervikt och för tidig död (Folkhälsomyndigheten, u.å.-b).  

Barns aktivitetsnivå utifrån rekommendationerna  

Enligt de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet ska barn och unga vara fysiskt 

aktiva på ett mångsidigt och åldersanpassat sätt minst en timme om dagen (Berg & Ekblom, 

2015). I den nationella rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/2014 framkommer dock 

att andelen elever som uppnår den rekommenderade mängden fysisk aktivitet är liten och därtill 

mindre hos flickor än hos pojkar. I rapporten framgår att endast 10-13% av flickor och 14-22 

% av pojkar i åldrarna 11, 13 och 15 var fysiskt aktiva 60 minuter per dag vid mätningen år 

2013-2014 (Folkhälsomyndigheten, 2014).  Det saknas svenska rekommendationer för hur 

mycket stillasittande som är lämpligt för barn. En vägledning kan dock vara de finska 

rekommendationerna som förespråkar att barn i åldern 7-18 år inte bör sitta stilla mer än två 

timmar åt gången samt begränsa sin tid framför en skärm till högst två timmar per dag (Ahonen 

m.fl., 2008). I den nationella rapporten framgår att andelen pojkar i alla tre åldrar samt 15-åriga 

flickor som spenderar fyra timmar eller mer per dag åt stillasittande aktiviteter har ökat sedan 

mätningen år 2009-2010. Andelen är även betydligt större bland 11-åriga pojkar (19%) jämfört 

med 11-åriga flickor (11%). Det kan även ses att andelen som tillbringar minst fyra timmar 

framför en skärm ökar med åldern. (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Effekten av fysisk aktivitet på barns hälsa och välbefinnande 

Det finns starka bevis för att fysisk aktivitet ger många positiva hälsoeffekter för alla 

åldersgrupper (Folkhälsomyndigheten, 2016). Detta gäller även för barn och unga, men hos 

denna målgrupp skiljer sig effekterna från vuxna på grund av de mognads- och tillväxtprocesser 

som pågår fram till 18-20 års ålder, vilket gör det svårt att exakt utvärdera vad som är ett resultat 

av fysisk aktivitet och vad som är ett resultat av mognad och tillväxt (Berg & Ekblom, 2015). 

Majoriteten av de effekter som uppmätts av fysisk aktivitet på barns hälsa är trots det positiva. 

Resultat från systematiska litteraturstudier visar att fysiskt aktiva barn och unga generellt har 

bättre hälsa än de mindre fysiskt aktiva (Janssen & Leblanc, 2010; Timmons m.fl., 2012) I 

andra studier undersöks även den fysiska aktivitetens effekter på mängden fettvävnad, 

kardiovaskulär hälsa och muskuloskeletal hälsa hos barn och ungdomar. Resultatet visar att 

regelbunden fysisk aktivitet förbättrar den fysiska konditionen, minskar mängden fett kring de 
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inre organen samt minskar den totala mängden fettvävnad, vilket i sin tur har en positiv inverkan 

på barns kardiovaskulära och metabola hälsa. Fysisk aktivitet har även visat sig minska risken 

för metabolt syndrom och typ 2-diabetes samt sänka kolesterolet och minska risken för högt 

blodtryck (Janssen & Leblanc, 2010; Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008; 

Strong m.fl., 2005). 

Det finns ännu relativt få studier som undersöker den fysiska aktivitetens effekt på barns 

mentala hälsa. De studier som gjorts visar dock att fysisk aktivitet har betydelse för barns 

biopsykosociala utveckling genom förbättrad självkänsla och självuppfattning (Biddle & Asare, 

2011; Brown, m.fl., 2013). I en prospektiv kohortstudie undersöks även sambandet mellan 

fysisk aktivitet och depressiva symtom bland 3322 elever i åldern 11-14 år. Resultaten visar på 

ett samband mellan fysisk aktivitet och depressiva symtom för både pojkar och flickor genom 

att oddsen för depressiva symtom minskar med cirka 8% för varje ytterligare utförd timme 

fysisk aktivitet per vecka (Rothon m.fl., 2010). Därtill verkar fysisk aktivitet även ha en positiv 

effekt på självkänsla och självbild. En studie visar att 9-11 åriga barn som når upp till 

rekommendationen på 60 minuter daglig fysisk aktivitet med större sannolikhet upplever bättre 

välbefinnande och självkänsla än jämfört med barn som inte når upp till rekommendationen 

(Breslin m.fl., 2012).  

Daglig fysisk aktivitet i skolan  

Det övergripande nationella målet för arbetet med folkhälsa är att ”skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. För detta arbete har elva 

målområden utvecklats vilka är relaterade till hälsans bestämningsfaktorer som påverkas av allt 

från individens egna val och levnadsvanor till strukturella miljörelaterade och samhälleliga 

faktorer. Arbetet med att främja barns dagliga fysiska aktivitet är förknippade med det tredje 

målområdet Barn och ungas uppväxtvillkor. I detta målområde framgår att insatser för att 

främja barns hälsa på lång sikt bör ske i de miljöer där barn befinner sig. Eftersom barn vistas 

i skolan största delen av dagen är förskola och skola därmed viktiga arenor i det hälsofrämjande 

arbetet (Folkhälsomyndigheten, 2015). Genomförandet av insatser som syftar till att främja 

barns motionsvanor är även relaterat till det nionde målområdet för folkhälsan, dvs. Fysisk 

aktivitet. Detta målområde fokuserar på insatser som förebygger stillasittande aktiviteter och 

främjar fysisk aktivitet. Det poängteras även att tidiga insatser är viktiga för att de 

hälsofrämjande insatserna ska ge effekt (Folkhälsomyndigheten, 2015). Eftersom skolan är en 
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arena som alla människor möter under barndomsåren fyller den därmed en viktig funktion i 

arbetet med att främja goda motionsvanor (Naylor & McKay, 2009).  

En systematisk litteraturstudie visar att skolbaserade interventioner kan ha  positiva effekter på 

barns totala nivå av fysisk aktivitet både under och efter skoldagen (Kriemler m.fl., 2011). Den 

fysiska aktiviteten som erbjuds i skolan kan därmed vara speciellt viktig för de elever som inte 

är fysiskt aktiva på fritiden. En utvärdering gjord av Skolverket av läroämnet Idrott och Hälsa 

visar dock att frånvaron från dessa lektioner ökar. Samma utvärdering visar även att en stor del 

av de lågaktiva eleverna upplever att de inte är delaktiga och aktiva på lektionerna samt att de 

inte får samma möjlighet att visa sina talanger som de högaktiva eleverna (FHI, 2005). Eftersom 

det är de inaktiva eleverna som troligen har störst behov av skolans stöd för att vara fysiskt 

aktiva är det viktigt att den skolbaserade fysiska aktiviteten anpassas till dessa elevers behov 

och förutsättningar. Större fokus på rörelseglädje och mindre fokus på prestation kan öka 

sannolikheten för att inaktiva barn blir mer fysiskt aktiva och även fortsätter att vara det när de 

blir äldre (Ericsson & Karlsson, 2014). Genom att integrera den fysiska aktiviteten i det dagliga 

arbetet kan alla elever aktiveras på ett likvärdigt och naturligt sätt. På så sätt kan även de sociala 

situationer som kan bidra till stress och olustkänslor relaterade till kroppsideal och 

prestationskrav (Berg & Ekblom, 2015) undvikas. 

I den amerikanska rapporten Comprehensive School Physical Activity Programs: A Guide for 

Schools framgår att skolor, utöver idrottsundervisningen, kan erbjuda sina elever daglig fysisk 

aktivitet på en mängd olika sätt under skoldagen. Det mesta av den dagliga fysiska aktiviteten 

fås genom att elever är aktiva under raster, men nivån kan även ökas genom att rörelse integreras 

i undervisningen eller genom att korta pauser med fysisk aktivitet ordnas i eller utanför 

klassrummet. Skolor kan även främja daglig fysisk aktivitet under skoldagen genom att ge 

studenterna mer utrymme, lokaler och lekredskap som lockar till rörelse. Vidare kan skolor 

ordna ledarledda fysiska aktiviteter under raster och lektioner. Daglig fysisk aktivitet under 

skoldagen kan även ge eleverna möjlighet att tillämpa de kunskaper som lärs ut under Idrott 

och hälsolektionerna (Centers for Disease Control and Prevention, 2013). Därtill kan skolans 

arbete med att främja daglig fysisk aktivitet även bestå av att uppmuntra till aktiv transport 

genom att införa så kallade vandrande skolbussar, vilket innebär att en vuxen samlar eleverna 

och går med eleverna till och från skolan. Sådana insatser har visat sig kunna öka prevalensen 

för aktiv transport (Smith m.fl., 2015) samtidigt som vägen till skolan blir mindre trafikerad 

(WHO, 2007) 
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En verksamhet som kompletterar de svenska skolornas arbete med att främja daglig fysisk är 

fritidshemmet. Enligt Skolverket (2014) är Fritidshemmets uppgift att stimulera elevers 

utveckling och lärande och erbjuda dem meningsfull fritid och rekreation under den tid som 

föräldrarna arbetar. Detta sker genom att fritidshemmet tar hand om elever från förskoleålder 

upp till årskurs sex under den tid som de inte deltar i skolans undervisning, dvs. under raster, 

lov samt före och efter skolan (Skolverket, 2014). Denna verksamhet kan därmed bidra till 

ökade möjligheter för barn att vara dagligt fysiskt aktiva under och efter skoltid.  

Skolbaserad fysisk aktivitet och hälsa 

Många studier beskriver vikten av skolbaserad fysisk aktivitet för hälsan under de tidiga 

skolåren. Kriemler och medarbetare (2010) undersöker effekten av ökad skolbaserad fysisk 

aktivitet på schweiziska elevers fysiska och psykiska hälsa. Under ett läsår fick 

interventionsgruppen (n= 297), bestående av barn i första och femte klass, två timmar extra 

idrott, dagliga korta rörelsepauser och rörelserelaterade hemläxor medan kontrollgruppen 

(n=205) fick sedvanlig idrottsundervisning på tre timmar per vecka. Efter ett år visade 

interventionsgruppen på minskad fettvävnad, förbättrad kondition, ökad nivå av total fysisk 

aktivitet i skolan samt ökad förekomst av fysisk aktivitet med högre intensitet i skolan. Ingen 

signifikant förbättring sågs dock på total mängd daglig fysisk aktivitet, fysisk livskvalitet och 

psykologisk livskvalitet. Forskarna konstaterar att daglig skolbaserad fysisk aktivitet under ett 

år kan minska mängden fettvävnad, förbättra uthålligheten och samt reducera uppkomsten av 

riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar hos barn i låg- och mellanstadium  (Kriemler m.fl., 

2010). Därtill rapporteras att ett utökat antal idrottslektioner kan vara effektivt för att öka barns 

fysiska kapacitet och förhindra överdriven viktökning (Sollerhed & Ejlertsson, 2008).  

Reed och kollegor (2008) undersöker om ett tillägg på 15 minuter rask daglig fysisk aktivitet 

under raster kan förbättra riskprofilen för kardiovaskulära sjukdomar hos elever i grundskolan. 

Barn i åldrarna 9-11 år från åtta kanadensiska skolor delades in i en interventionsgrupp, som 

erbjöds sammanlagt 15 minuter måttlig till hög fysisk aktivitet (såsom hopprep, dans och annan 

form av uthållighetsträning) fem dagar i veckan, och en kontrollgrupp, som erhöll sedvanligt 

idrottsundervisning på 2x40 minuter per vecka. Efter ett år hade barnen i interventionsgruppen 

20% bättre uthållighet och 5,7% lägre blodtryck jämfört med kontrollgruppen. Det sågs dock 

inga signifikanta skillnader mellan kontrollgruppens och interventionsgruppens utveckling av 

BMI eller kolesterolvärden. Forskarna konstaterar ändå att 15 minuter extra daglig rörelse av 
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måttlig eller hög intensitet under skoldagen kan förbättra barns fysiska kondition samt 

förebygga hjärt- och kärlsjukdomar (Reed, Warburton, Macdonald, Naylor, & McKay, 2008). 

Skolbaserad fysisk aktivitet kan även ha en positiv inverkan på barns muskuloskeletala hälsa. 

Flera studier visar att rask fysisk aktivitet under skoltid har en positiv inverkan på volymen och 

styrkan av skolelevers benvävnad. En studie visar att ett tillägg på 15 minuter daglig fysisk 

aktivitet i klassrummet bestående av hopp, dans och styrketräning utöver ordinarie idrott kan 

öka skenbenets styrka hos prepubertala pojkar (Macdonald, Kontulainen, Khan, & McKay, 

2007). Vidare rapporteras även att 15 minuter extra daglig fysisk aktivitet fem dagar i veckan 

kan öka lårbenets benmineral hos 9-11 åriga pojkar och flickor. Det kan därmed konstateras att 

daglig rask fysisk aktivitet under skoltid kan förbättra skeletthälsan hos skolbarn (Macdonald 

m.fl., 2008). 

Skolbaserad fysisk aktivitet och skolprestationer 

Våren 2015 gick 14 000 elever (14,4%) ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet, 

vilket är en ökning på 1,3 % sedan år 2014 (13,1%) (Jämförelsetal, 2015). Att procenten ökar 

och att så många elever lämnar grundskolan utan att vara kvalificerade för de nationella 

gymnasieprogrammen är ett hot mot folkhälsan eftersom låg utbildning är en riskfaktor för 

ohälsa. Att låg utbildning är förknippat med sämre hälsa och att antalet obehöriga till gymnasiet 

ökar leder därmed till ökade hälsoklyftor i samhället  (CSDH, 2008). En åtgärd för att bryta 

denna trend kunde vara att öka nivån av daglig fysisk aktivitet i skolan. Flera studier visar att 

daglig fysisk aktivitet kan förbättra barns skolresultat och andelen som kvalificerar sig för 

gymnasiet. En svensk longitudinell studie undersöker hur ökad daglig fysisk aktivitet i 

grundskolan påverkar barns motoriska utveckling, skolprestationer och behörighet till 

gymnasiet.  Interventionsgruppen (n = 129) erhöll 45 minuter daglig fysisk aktivitet fem dagar 

i veckan samt anpassad motorisk träning vid behov medan kontrollgruppen (n = 91) deltog i 

sedvanlig idrottsundervisning två timmar per vecka. Efter nio år var 96% av eleverna i 

interventionsgruppen och 89% i kontrollgruppen (P <0,05) kvalificerade för gymnasiet. 

Summan av testresultaten i matematik, engelska, svenska och Idrott och hälsa var även högre 

bland pojkar i interventionsgruppen jämfört med pojkar i kontrollgruppen (P <0,05). Forskarna 

konstaterar därmed att 45 minuter daglig fysisk aktivitet fem dagar i veckan och anpassad 

motorisk träning under de obligatoriska skolåren är en möjlig väg för att förbättra 
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skolprestationer och andelen elever som kvalificerar sig för gymnasiet (Ericsson & Karlsson, 

2014). 

Även andra studier visar på att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på skolprestationer och 

ämnesspecifika testresultat. Flera studier visar tydligt att fysisk aktivitet förlagd i skolan (under 

idrottslektioner, på raster och under lektioner) kan ge positiva effekter på skolframgång. 

Donnelly och kollegor (2009) tillsatte under tre år 90 minuters rask fysisk aktivitet per 

skolvecka genom att erbjuda tio minuters motionstillfällen i grupp under lektionerna. 

Deltagarna bestod av elever som gick på andra och tredje klass vid studiens början. Efter tre år 

förbättrades interventionsgruppens provresultat i läsning, matematik och rättstavning avsevärt 

jämfört med hos kontrollgruppen. Forskarna kunde därmed konstatera att lektioner som 

innehåller fysisk aktivitet inte försämrar skolresultaten, utan snarare tvärtom (Donnelly m.fl., 

2009).  

År 2010 publicerade Centers for Disease Control and Prevention en omfattande 

forskningsöversikt om effekterna av tidig fysisk aktivitet på skolbarns studieresultat. 

Översikten samlar studier publicerade under åren 1985-2008 som undersöker sambandet mellan 

fysisk aktivitet och akademiska prestationer. Mer än hälften av de inkluderade studierna visar 

på positiva samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer. Baserat på resultatet 

konstaterar författarna att fysisk aktivitet under lektionstid och raster samt annan organiserad 

fysisk aktivitet kan inverka positivt på elevernas skolprestationer samt att de uppmätta 

sambanden är tillräckligt många för att uppmuntra skolor att öka mängden fysisk aktivitet i 

skolan (Centers for Disease Control and Prevention, 2010). Anmärkningsvärt i rapporten är det 

faktum att en minskning av tiden för akademiska ämnen inte påverkar skolbetyget eller 

ämnesspecifika provresultat, när denna tid ersätts med fysisk aktivitet.  

Skolbaserad fysisk aktivitet och skolgång 

För att barn ska kunna prestera bra och uppvisa goda resultat i skolan och därmed ha bättre 

förutsättningar för god hälsa senare i livet krävs att skolgången är smidig. Barns förutsättningar 

påverkas av exekutiva och kognitiva funktioner såsom minne, koncentrationsförmåga, 

informationshantering och problemlösning. Därtill påverkas skolgången även av sociala 

färdigheter, närvaro under lektionerna, ambitionsnivå och klassrumsbeteende 

(Utbildningsstyrelsen, 2012). Sådana färdigheter har visat sig kunna förbättras genom ökad 

fysisk aktivitet i skolan. En interventionsstudie visar att fysisk aktivitet som integreras i 
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undervisningen kan bidra till att eleverna bättre kan koncentrera sig på sina uppgifter. I studien 

undersöks koncentrationsförmågan hos 137 elever som deltog i undervisning som innehöll 10-

15 minuter fysisk aktivitet samt undervisning som inte innehöll fysisk aktivitet. Resultatet 

visade att koncentrationen försämrades under de lektioner som inte innehöll fysisk aktivitet och 

förbättrades under de lektioner som innehöll fysisk aktivitet (Grieco, Jowers, & Bartholomew, 

2009). En annan studie visar även att daglig fysisk aktivitet under skoldagen kan påverka 

meningsfullt deltagande (såsom att följa ordningsregler, delta i skolans aktiviteter och att hjälpa 

andra) under lektionerna för elever från låginkomstfamiljer. Resultatet visade även på ett 

positivt samband mellan att ledarledd fysisk aktivitet under skoldagen och elevens mål för 

lärande, framtidsplaner och framtida studieplaner (Madsen, Hicks, & Thompson, 2011). Vidare 

undersöker en annan studie även hur användningen av tiden mellan lektionerna påverkar 

elevernas klassrumsbeteende. I klasser där eleverna  hade flera raster under skoldagen, 

inträffade störande beteenden under lektionstid betydligt mer sällan än i klasser där eleverna 

inte hade raster alls eller där rasterna var mycket korta. Enligt forskarna påverkade bristen på 

raster klassrumsbeteendet negativt speciellt hos de elever som kom från familjer med låg 

socioekonomisk status (Barros, Silver, & Stein, 2009). Resultatet från dessa tre studier kan 

därmed tyda på att fler pauser under skoldagen och mer fysisk aktivitet kan bidra till en 

smidigare skolgång och meningsfullt deltagande. 

Skolpersonalens roll i arbetet med daglig fysisk aktivitet  

I den amerikanska rapporten av Centers for Disease Control and Prevention (2013) framgår att 

klasslärare och skolpersonal spelar en viktig roll för att främja daglig fysisk aktivitet hos sina 

elever genom att integrera rörelse i skolundervisningen. Därtill kan skolpersonal fungera som 

positiva förebilder och som ett stöd för elever att delta i fysiska aktiviteter.  I rapporten framgår 

även att arbetet med att öka möjligheterna till fysisk aktivitet i skolan bör samordnas, planeras 

och utvärderas. Detta skapar ett välgrundat arbete där integreringen av daglig fysisk aktivitet i 

skolundervisningen underlättas (Centers for Disease Control and Prevention, 2013).  

År 1994 utvecklades en ny läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) som för första 

gången innehöll riktlinjer för hur skolor ska arbeta med att främja daglig fysisk aktivitet utöver 

ämnet Idrott och Hälsa (Skolverket, 2003). Dessa riktlinjer står oförändrade i den efterföljande 

och nu aktuella läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). I 

läroplanen står att läsa följande om skolans uppdrag med daglig fysisk aktivitet:  
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”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren 

har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (Skolverket, 2015) 

I både läroplanen från år 1994 och 2011 saknas en närmare definition på daglig fysisk aktivitet 

och det finns inga anvisningar för hur mycket tid som bör reserveras för detta uppdrag. I WHO:s 

rapport WHO Information Series on School Health (2007) betonas att stöd till skolpersonalen i 

arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet kan bidra till ett förbättrat arbete. Stöd och 

engagemang från elevernas familjer ger många fördelar eftersom barns delaktighet i daglig 

fysisk aktivitet påverkas av familjens intresse för och attityder till fysisk aktivitet. Därtill kan 

arbetet påverkas av samhällets stöd utifrån de geografiska, sociala och organisatoriska 

förutsättningar som finns i samhället där de bor.  Vidare är stöd från skolledning och lokala och 

nationella myndigheter till personalen i arbetet att främja daglig fysisk aktivitet viktigt för att 

arbetet ska vara framgångsrikt (WHO, 2007). 

Det saknas studier om hur rektorer och lärare upplever skolans arbete med att stimulera barn 

till daglig fysisk aktivitet utifrån det stöd som ges till dem från elever, föräldrar, personal, rektor 

och beslutsfattare i detta arbete. Därtill saknas kännedom om vilka faktorer som påverkar 

skolors förutsättningar för att främja daglig fysisk aktivitet. Lärares synpunkter är viktiga 

eftersom de arbetar närmast barnen och lägger grunden för innehållet för skoldagen utifrån 

läroplanen och skolans handlingsplaner samt barnens behov och önskemål. Rektorernas 

synpunkter är viktiga eftersom de har ett administrativt ansvar för verksamheten samtidigt som 

de kommunicerar och samarbetar med externa styrgrupper, kommunen och andra myndigheter 

som ställer krav på innehållet. Kännedom om rektorers och lärares upplevelser av att främja 

daglig fysisk aktivitet i skolan är viktigt för att kunna utveckla och förbättra arbetet med att 

främja elever till daglig fysisk aktivitet.  

Teoretisk referensram 

The Ecological Model of Four Domains of Active Living 

Enligt Ottawa Charter for Health Promotion (1986) tros hälsosamma beteenden kunna 

maximeras när miljöer och politiska åtgärder stöder individen att göra hälsosamma val (WHO, 

1986). Med detta synsätt som grund har Sallis och medarbetare (2006) utvecklat The Ecological 

Model of Four Domains of Active Living (Figur 1) som beskriver de faktorer som påverkar 

individers fysiska aktivitetsnivå. Modellen är organiserad kring fyra områden av fysisk aktivitet 

bestående av aktiv rekreation, aktiv transport, hushållsaktiviteter och aktiviteter relaterade till 
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sysselsättning. Modellens skiktade struktur beskriver de nivåer av intrapersonella, 

interpersonella, miljörelaterade och samhälleliga faktorer som påverkar dessa fyra 

aktivitetsområden (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008). Vidare påverkas dessa nivåer av 

faktorer relaterade till tillgänglighet till information, den naturliga omgivningen och den 

sociokulturella miljön (Sallis m.fl., 2006).  

 

Figur 1. The ecological model of four domains of active living (Sallis m.fl., 2006) 

Orsaker till att barn är fysiskt inaktiva kan bero på både personliga och miljörelaterade faktorer 

(Lawrence & Engelke, 2004). Personliga faktorer kan förutom barnets intresse, attityder och 

kunskap även vara demografiska och biologiska faktorer såsom ålder, kön, etnicitet och 

funktionsnedsättningar men även av familjeförhållanden såsom socioekonomisk status och 

föräldrars och syskons attityder till fysisk aktivitet (Williams m.fl., 2002; WHO, 2007). 

Miljörelaterade faktorer kan vara relaterade till boendeområdets och rekreationsmiljöns 

karaktär, såsom tillgång till cykel- och gångvägar, grönområden, idrottsanläggningar och 

områdets estetik (Sallis m.fl., 2006). Den fysiska miljöns karaktär påverkas i sin tur av de 

strukturella faktorer som finns i samhället. Sådana faktorer kan exempelvis vara att barn tack 

vare god kommunal planering har tillgång till miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet (Modig 

Wennerstad, Tholin, & Rasmussen, 2007). Strukturella samhällsfaktorer som påverkar 

förekomsten av stödjande miljöer finns på olika nivåer i samhället och kan indirekt spela en 
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stor roll för barns motionsvanor. Dessa nivåer kan exempelvis delas in i familje-, skol-, 

kommunal-, regional, och nationell nivå, se figur 2 (Modig Wennerstad m.fl., 2007).  

Modellen av Sallis och medarbetare (2007) kan appliceras på arbetet med att främja daglig 

fysisk aktivitet i skolan. Faktorer som påverkar detta arbete på olika nivåer beskrivs ur ett 

ekologiskt perspektiv av Modig Wennerstad och medarbetare (2007). Här beskrivs att sådana 

faktorer kan relateras till den fysiska, ekonomiska, politiska och sociokulturella miljön (figur 

2). Gällande den fysiska miljön påverkas arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet av 

skolans tillgång till stimulerande skolgårdar och rekreationsmiljöer (Modig Wennerstad m.fl., 

2007; Statens Folkhälsoinstitut, 2013). Därtill påverkas arbetet av den ekonomiska miljön dvs. 

vilka ekonomiska och materiella resurser som avsätts för detta arbete (Modig Wennerstad m.fl., 

2007; Sallis m.fl., 2006). Hur mycket resurser som avsätts påverkas i sin tur av den politiska 

miljön genom att exempelvis policydokument på skol-, och kommunal och nationell nivå kan 

ge incitament för att allokera mer tid, resurser och utrymme för detta arbete (Modig 

Wennerstad, Tholin, & Rasmussen, 2007; WHO, 2007).  Vidare påverkas förekomsten av 

sådana dokument av den sociokulturella miljön genom att attityder hos beslutsfattare, rektorer 

och lärare inverkar på hur den dagliga fysiska aktiviteten planeras in i verksamheten (Modig 

Wennerstad m.fl., 2007). 

 

Figur 2. Miljöer och nivåer som påverkar skolans arbete med att främja daglig fysisk aktivitet (Modig 

Wennerstad m.fl., 2007) 
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Problemformulering  

Att barn blir allt mer fysiska inaktiva är en alarmerande hälsorisk eftersom motionsvanor i ung 

ålder har en stor betydelse för individens hälsa senare i livet. För att främja barns hälsa både nu 

och i vuxenåldern bör barns dagliga fysiska aktivitetsnivå öka. Skolan är en arena där insatser 

för ökad daglig fysisk aktivitet når majoriteten av alla barn tidigt. Det är rektor och lärare som 

utifrån skolans förutsättningar och stöd förverkligar läroplanens mål med att erbjuda eleverna 

daglig fysisk aktivitet. Det saknas dock kunskap om hur lärare och rektorer upplever arbetet 

med att främja daglig fysisk aktivitet utifrån det stöd som ges till dem från involverade aktörer 

i detta arbete. Därtill saknas kännedom om vilka faktorer som påverkar förutsättningarna för att 

främja elevers dagliga fysiska aktivitet. För att kunna vidareutveckla arbetet med att främja 

daglig fysisk aktivitet i skolan är kännedom om rektorers och lärares erfarenheter värdefulla.   

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka vilka upplevelser lärare och rektorer har av arbetet 

med att främja elever till daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Vidare var 

syftet även att undersöka hur lärare och rektorer upplever stödet som involverade aktörer ger 

till dem i detta arbete. Därtill var syftet även att utforska vilka faktorer som påverkar 

förutsättningarna för att främja elevers dagliga fysiska aktivitet i skolan.  

Frågeställningar 

1. Hur upplever lärare och rektorer arbetet med att främja elever till daglig fysisk 

aktivitet i skolan?  

2. Hur upplever lärare och rektorer det stöd som ges till dem i arbetet med att främja 

elever till daglig fysisk aktivitet? 

3. Vilka faktorer upplever lärare och rektorer att påverkar förutsättningarna för att främja 

daglig fysisk aktivitet i skolan? 

METOD  

Design  

Valet av design för en vetenskaplig studie styrs av dess syfte och frågeställningar (Henricson, 

2012; Jacobsen, 2012). Kvalitativ design är lämplig när syftet är att undersöka människors 

upplevelser, erfarenheter eller åsikter av en vald problemställning. Vid denna design blir det 

därmed det sagda ordet och individers beskrivningar som blir föremål för analys och tolkning 

(Henricson, 2012).  Vid kvalitativ design finns även ett intresse av att förstå varför människor 
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handlar som de gör genom att samla ett urval av olika upplevelser och erfarenheter av ett 

fenomen. Det finns då en önskan om av att beskriva, förstå eller tolka dessa upplevelser och 

erfarenheter vilket kan bidra till fördjupad kunskap om det valda problemområdet (Henricson, 

2012; Malterud, 2014). Därtill fungerar även forskaren som ett viktigt instrument genom att 

interagera med respondenten (Henricson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att 

forskaren tar hänsyn till sin egen förförståelse för det valda forskningsämnet och samtidigt intar 

ett flexibelt, anpassningsbart och öppet förhållningssätt kan resultatet som kvalitativa studier 

ger bidra till en fördjupad kunskap om fenomen som studier med kvantitativ design inte kan nå 

(Henricson, 2012). Eftersom syftet med denna undersökning var att få en djupare förståelse av 

lärares och rektorers upplevelser och erfarenheter av arbetet med att främja elevers dagliga nivå 

av fysisk aktivitet i skolan ansågs kvalitativ design därför som lämpligast.  

Urval  

Urvalet av deltagare gjordes från en population som bestod av lärare och rektorer som var 

anställda på kommunala skolor som erbjuder undervisning för elever i förskola samt låg och 

mellanstadium i tre på förhand utvalda kommuner inom ett län i Sverige. För att få största 

möjliga variation i detta urval fanns en önskan om att inkludera personer med olika bakgrund 

och erfarenhet (Henricson, 2012). För att erhålla spridning på svaren och på så sätt samla in 

data som uppfyllde studiens syfte så skedde urvalet därför strategiskt. Strategiskt urval är 

lämpligt när det finns en önskan om att samla in så många olika åsikter som möjligt om en vald 

frågeställning. Strategiskt urval ger även större möjligheter att samla in upplevelser som kan ha 

påverkats av den kontext som respondenterna befinner sig i (Malterud, 2014). Detta 

eftersträvades genom att först välja ut kommuner och skolor som antogs ha olika förutsättningar 

för att främja daglig fysisk aktivitet (urvalet av kommuner och skolor beskrivs närmare under 

rubrikerna Val av kommuner och Val av skolor). Rektorerna på de utvalda skolorna bjöds in att 

delta i studien varefter de som accepterade inbjudan själv fick bjuda in de lärare som de ansåg 

lämpade sig bäst för att delta i studien. På vilket sätt rektorerna valde ut lärarna är inte känt, 

men det antas att de valde sådana lärare som var intresserade av ämnet eller som hade tid att 

delta. Vid insamling av kvalitativa data är antalet intervjupersoner beroende av 

undersökningens syfte och analysmetod. Vid analys och resultatpresentation kan både för få 

och för många respondenter ge problem (Henricson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Ofta 

bygger kvalitativa studier dock på 10-25 deltagare, men ibland kan det även räcka med fyra till 

sju beroende på forskningsämnets komplexitet och längden på intervjun (Malterud, 2014). 
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Urvalet för denna studie bestod ursprungligen av 13 respondenter från fem skolor. 

Datainsamlingen avslutades efter den trettonde intervjun när mättnad ansågs vara uppnådd, dvs. 

när insamlingen av data inte tillförde någon ny kunskap (Malterud, 2014). Efter att 

datainsamlingen var klar exkluderades tre respondenter eftersom det under intervjun blev känt 

att dessa arbetade med fritidsverksamhet och därmed inte matchade inklusionkriterierna. För 

en tydligare beskrivning av urvalsprocessen, se Figur 3.  

 

Figur 3. Flödesschema för urvalsprocessen 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Respondenterna skulle vara anställda på en kommunal svensk skola som erbjuder undervisning 

för förskola samt låg- och mellanstadium inom tre på förhand utvalda kommuner inom ett län i 

Sverige. Skolor som inte erbjöd undervisning för dessa årskurser exkluderades. Denna 

begränsning gjordes eftersom studiens fokus låg på tidiga skolbaserade insatser för daglig fysisk 

aktivitet. För att få en spridning på svaren och för att inkludera respondenter som inte arbetade 

aktivt med daglig fysisk aktivitet så var förhandskunskap eller erfarenhet av ämnet inget krav.   
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Val av kommuner  

För att identifiera skolor att kontakta valdes först tre kommuner ut inom samma län. Eftersom 

arbetet med daglig fysisk aktivitet i skolan påverkas av det stöd som ges till dem från lokala 

och nationella myndigheter men även av sociokulturella, samhälleliga och miljörelaterade 

faktorer så valdes sådana kommuner ut som antogs ha så olika förutsättningar som möjligt. 

Valet baserade sig på en kommungruppsindelning innehållande tio kommungrupper som tar 

hänsyn till kommunens invånarantal och om kommunen tillhör en tät- eller glesbefolkad region.  

(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2011). De utvalda kommunerna bestod av en 

pendlingskommun, en förortskommun till en större stad och en större stad. Med 

pendlingskommun menas en kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen (den 

befolkning som är folkbokförd i kommunen) pendlar till en annan kommun. En förortskommun 

till en större stad är en kommun där mer än 50% av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon 

annan kommun. En större stad är en kommun med 50-200 000 invånare samt en tätortsgrad 

överstigande 70 procent (SKL, 2011). De tre kommunerna valdes även ut på basen av statistik 

om den vuxna befolkningen som visade på skillnader i förekomst av fetma, stillasittande fritid, 

fysisk aktivitet och eftergymnasial utbildning (Tabell 1). Denna statistik hittades genom att göra 

en fri sökning i Kommun- och Landstingsdatabasens öppna jämförelser. Fyra nyckeltal valdes; 

1. Invånare 16-84 år med en stillasittande fritid, 2. Invånare 16-84 år med fetma, 3. Invånare 

16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag och 4. Invånare 25-64 år med eftergymnasial 

utbildning. Därefter valdes senast tillgängliga statistik (2014) ut genom att filtrera på de valda 

kommunernas namn.  Från statistiken kunde ses att förortskommunen hade högre andel 

invånare med stillasittande fritid, fetma samt lägst andel invånare som var fysiskt aktiva och 

hade eftergymnasial utbildning jämfört med populationen i pendlingskommunen och den större 

staden. Den större staden hade å andra sidan lägst andel invånare med stillasittande fritid, fetma 

samt högst andel invånare som var fysiskt aktiva och hade eftergymnasial utbildning. Dessa 

skillnader antogs även finnas hos barnen.  För en tydligare beskrivning av urvalsprocessen, se 

Figur 3. 
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Tabell 1.  Kommuner enligt kommunuppdelning och andel invånare med stillasittande fritid, fetma, fysisk 

aktivitet minst 30 min/dag och eftergymnasial utbildning  

  2014 

Pendlingskommun Invånare 16-84 år med en stillasittande fritid, andel (%) 16 

 Invånare 16-84 år med fetma, andel (%) 17 

 Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag, 

andel (%) 

64 

 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 22,8 

Större stad Invånare 16-84 år med en stillasittande fritid, andel (%) 11 

 Invånare 16-84 år med fetma, andel (%) 11 

 Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag, 

andel (%) 

69 

 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 58,8 

Förortskommun till större stad  Invånare 16-84 år med en stillasittande fritid, andel (%) 15 

 Invånare 16-84 år med fetma, andel (%) 22 

 Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag, 

andel (%) 

57 

 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 25,8 

Källa: Kommun- och Landstingsdatabasen 2014 

Val av skolor 

Valet av skolor att kontakta utfördes genom att lista alla skolor som erbjuder undervisning för 

barn i förskola samt låg- och mellanstadium inom de tre valda kommunerna. Ett Excel-

dokument över Skolenhetsregistret, där alla skolor i Sverige finns listade, erhölls från SKL. 

Skolorna valdes ut genom att filtrera på länets och kommunernas namn. Därefter valdes de 

skolor som var i kommunal regi och som erbjöd undervisning för barn i förskola och upp till 

minst årskurs fyra och högst årskurs sex (F-4/6). Filtreringen generade sammanlagt 52 

lågstadieskolor där tre av dem fanns i förortskommunen, fem av dem i pendlingskommunen 

och 44 skolor i den större staden. Av dessa inkluderades sammanlagt 27 skolor där alla åtta 

skolor från pendlingskommunen och förortskommunen inkluderades på grund av det lilla 

antalet. De resterande 19 skolorna valdes från den större staden baserat på kommunstatistik om 

den bosatta befolkningen (folkmängd och befolkning med utländsk bakgrund) och geografisk 

placering, där både skolor belägna i glesbygd och tätare bebyggelse inkluderades (landsbygd, 

centrum och förort). I förortskommunen och pendlingskommunen avslutades rekryteringen så 

snart en rektor från varje kommun hade accepterat inbjudan. I den större staden avslutades 

rekryteringen efter att tre rektorer hade tackat ja till att delta i studien. Tanken var att alla fem 

inkluderade skolor skulle representeras av en rektor och minst en lärare, men på en skola valde 
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rektorn att låta en av sina lärare med både administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter att 

representera dem båda. En skola i den större staden exkluderades vid kontakt med rektorn 

eftersom skolan var en högstadieskola och därmed inte uppfyllde inklusionskriterierna. I 

slutskedet av rekryteringen exkluderades även två skolor som tackade ja till att delta eftersom 

antalet respondenter då redan var tillräckligt. För en tydligare beskrivning av urvalsprocessen, 

se Figur 3. 

Bortfall 

Av de 27 skolor som bjöds in till studien föll sammanlagt 19 bort. Sammanlagt tackade tio 

skolor nej och nio svarade av okända anledningar inte på inbjudan.  

Kontext 

Lärarna och rektorerna som deltog i studien arbetade alla på kommunala grundskolor som 

erbjöd undervisning för barn i förskola samt låg- och mellanstadium. I arbetet med att uppnå 

läroplanens uppdrag att främja daglig fysisk aktivitet fanns skolans lekredskap, lokaler, 

skolgård och närliggande rekreationsmiljöer till förfogande. Respondenternas tid till deltagande 

i studien var begränsad varför det strävades efter att intervjuerna för respondenternas 

bekvämlighet skedde i skolans egna lokaler. Majoriteten av intervjuerna skedde i ett tyst och 

stängt rum, men en intervju skedde på grund av lokalbrist i ett personalrum där även annan 

personal vistades vid tillfället. På en respondents begäran skedde en intervju även på ett café i 

ett avskilt men ej stängt rum. Innan intervjun inleddes försäkrades att rummet var så tyst som 

möjligt samt att alla dörrar om möjligt var stängda för att undvika störningsmoment. Telefonen 

som intervjun spelades in på hade kontrollerats gällande inspelningsförmåga och batterilängd. 

För att uppnå bästa inspelningskvalitet placerades telefonen så nära respondenten som möjligt.  

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom intervjuer för att få en djupare förståelse för respondenternas 

upplevelser av ämnet (Jacobsen, 2012). Intervjuerna var semistrukturerade för att vid behov 

kunna ställa följdfrågor. En semistrukturerad intervju innehåller vanligen en lista över specifika 

teman med följdfrågor och eventuella nyckelord som ska behandlas. (Henricson, 2012). 

Intervjuaren har dock stor frihet att utforma frågorna på eget sätt genom att frågor som inte 

ingår även kan ställas om intervjuaren anknyter till något intressant som personen säger.  

(Gillham, 2008; Henricson, 2012; Malterud, 2014). Eftersom befintliga mätinstrument 

saknades för studiens syfte utarbetades en intervjuguide (Bilaga 1) i samarbete med en grupp 
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sakkunniga tjänstepersoner inom ämnet. Som stöd vid utformningen av intervjuguiden 

användes modellen The Ecological Model of Four Domains of Active Living (Sallis m.fl., 2006). 

Vid utformningen av frågorna togs även inspiration av frågor ur en svensk enkätundersökning 

och en kanadensisk fokusgruppundersökning  (Dwyer m.fl., 2003; Modig Wennerstad m.fl., 

2007). Intervjuguiden innehöll två inledande faktafrågor om skolan och om respondentens 

arbetsuppgifter samt fem frågeområden med följdfrågor. Dessa frågeområden undersökte 

upplevelserna av skolans arbete med daglig fysisk aktivitet, involverade aktörers stöd,  skolans 

förutsättningar, läroplanens direktiv för daglig fysisk aktivitet samt rekommendationen för 

daglig fysisk aktivitet för barn och unga. För att öka intervjuguidens kvalitet och förbättra 

forskarens intervjuteknik (Henricson, 2012) genomfördes innan datainsamlingens start två 

pilotintervjuer med en idrottslärare och en rektor på två olika grundskolor. På basen av dessa 

intervjuer gjordes ändringar i disposition och formulering av frågorna. Innan datainsamlingen 

inleddes, granskades även intervjuguiden av en tjänsteperson med erfarenhet av kvalitativ 

metod.   

Tillvägagångssätt 

Rektorerna från de 27 inkluderade skolorna identifierades och kontaktades per telefon och e-

post. Vid telefonkontakt med rektor presenterades studiens syfte och upplägg varefter skolan 

bjöds in att delta. Om intresse fanns skickades därefter en skriftlig e-postinbjudan till rektor 

med en kort beskrivning av studiens syfte, upplägg och etiska aspekter samt bifogat 

informationsbrev (Bilaga 2). Om rektorn inte gick att nå per telefon skickades inbjudan endast 

skriftligen per e-post, varefter en påminnelse om att svara på inbjudan skickades ut efter en 

vecka. Efter att rektorn hade accepterat inbjudan ombads denna att ge kontaktuppgifterna till 

minst en och högst två lärare som kunde tänka sig att delta i studien.  Till dessa skickades 

därefter en skriftlig inbjudan per e-post med en kort beskrivning av studiens syfte, upplägg och 

etiska aspekter samt bifogat informationsbrev (Bilaga 3). Efter att 13 respondenter hade 

accepterat inbjudan bestämdes tid och datum för intervjuerna genom e-postkontakt. Platsen 

valdes i samråd med respondenterna, men för att undvika störningsmoment eftersträvades att 

rummet skulle vara avskilt och tyst (Henricson, 2012). Innan intervjuerna inleddes 

informerades respondenterna om de etiska aspekterna samt studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Intervjuerna ägde rum i mars 2016 och tog 25-50 minuter. Intervjuerna spelades med 

respondenternas godkännande in på en telefon för att det insamlade materialet senare skulle 
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kunna transkriberas och analyseras. Respondenterna erbjöds även avslutningsvis att ta del av 

det transkriberade materialet och den färdiga studien.  

Forskningsetiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav för god forskning; 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjordes genom att respondenterna informerades både skriftligen 

vid inbjudan och muntligen innan intervjun om studiens syfte, upplägg, användningsområde 

och etiska aspekter. Samtycke inhämtades därefter muntligen och respondenterna försäkrades 

om att deltagandet i studien var frivilligt och att de hade möjlighet att när som helst avbryta 

deltagandet. De försäkrades även om att deltagandet var anonymt och att de inte skulle gå att 

identifieras i den färdiga texten. Information som kunde avslöja respondentens identitet såsom 

personens, ortens och skolans namn raderades under transkriberingsfasen. Det insamlade 

materialet tillsammans med respondenternas kontaktuppgifter behandlades konfidentiellt 

genom att känsliga personuppgifter och inspelat material bevarades i ett datormoln som var 

försett med ett lösenord så att obehöriga personer inte kunde komma åt informationen. Endast 

skribenten och handledaren hade tillgång till det transkriberade materialet som tillsammans med 

känsliga uppgifter raderades efter studiens slut. 

Bearbetning och analys 

Det insamlade materialet lyssnades igenom flera gånger samtidigt som det transkriberades. 

Personers, skolors och orternas namn raderades för att respondenten inte skulle gå att 

identifieras. För att kunna särskilja respondenterna försågs varje intervju med ett R och en 

individuell siffra. Intervjuerna transkriberades ordagrant genom att ohörbara uttalanden, skratt 

och hummanden skrevs ut samt genom att pauseringar angavs med kommatecken.  

Vid analysfasen antogs ett induktivt förhållningssätt, vilket innebär att bearbetningen av data 

gjordes förutsättningslöst genom att analysera insamlat data på ett så öppet sätt som möjligt 

utan att försöka styra resultatet. Syftet är då att insamlat data om deltagarnas upplevelser av ett 

fenomen ska generera en teori (Henricson, 2012; Jacobsen, 2012) Materialet analyserades med 

hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Fokus låg på det manifesta i 

innehållet, dvs. det som sades. Det var det då det uttalade och synliga i texten tillsammans med 

dess kontext som analyserades (Graneheim & Lundman, 2004; Henricson, 2012). Materialet 

lästes igenom flera gånger för att få en förståelse för innehållet samtidigt som viktiga nyckelord 
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angavs i marginalen. Upplevda dagliga fysiska aktiviteter och påverkande faktorer plockades 

ut under genomläsningens gång och sammanställdes i två separata tabeller. Därefter 

sammanfattades varje intervju enskilt där fokus låg på de citat som besvarade studiens syfte och 

frågeställningar. De viktigaste citaten ur varje intervju slogs samman i en gemensam tabell, som 

utgjorde de meningsbärande enheterna. De meningsbärande enheterna kondenserades till 

meningsenheter som sedan försågs med en kod som tog hänsyn till den meningsbärande enheten 

tillsammans med dess kontext. De olika koderna jämfördes baserat på skillnader och likheter 

varefter de sorterades in i tre kategorier och åtta subkategorier. Kategoriseringen av de 

meningsbärande enheterna och subkategoriseringen av dessa diskuterades tillsammans med 

skribentens handledare samt med två sakkunniga tjänstepersoner inom ämnet. På basen av 

reflektion och diskussion med dessa gjordes ändringar i benämningen av kategorierna och 

subkategorierna för att de bättre skulle representera innehållet. Ett exempel på en 

meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, subkategori och kategori ses i tabell 

2.  

Tabell 2. Exempel på en meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, subkategori och kategori 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserande 

meningsenhet 

Kod Subkategorier Kategorier 

Sen har vi en 

jättestor skolgård, 

riktigt lantlig miljö 

så att det finns 

egentligen väldigt 

stora förutsättningar 

att, ja, liksom 

bedriva aktiviteter 

och verksamhet ute. 

Stor skolgård med 

lantlig miljö  

 

Goda 

förutsättningar att 

bedriva verksamhet 

ute 

Stimulerande 

skolgård 

Faktorer som 

påverkar arbetet 

med att främja 

daglig fysisk 

aktivitet 

 

Upplevelsen av 

faktorer som 

påverkar 

förutsättningarna 

för att främja 

daglig fysisk 

aktivitet 

 

RESULTAT  

Urvalet för studien bestod av tio respondenter, varav åtta var kvinnor och två var män.  Av 

dessa arbetade fem som ämnes- eller klasslärare, en som idrottslärare, en som förskollärare och 

tre som rektorer. Anställningsgraden låg på minst 80% och antal år av undervisningserfarenhet 

varierade från ett halvt år till 20 år.  

Analysen resulterade i tre kategorier och åtta subkategorier som beskriver respondenternas 

upplevelser och erfarenheter av arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet bland sina elever 

utifrån det stöd som ges till dem och de faktorer som påverkar förutsättningarna för detta arbete 
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(Tabell 3). Innehållet i varje subkategori beskrivs genom löpande text och citat. Efter varje citat 

anges informantens tilldelade bokstav och nummer.  

Tabell 3.  Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Upplevelser av att främja daglig fysisk aktivitet i 

skolan 

 Dagliga aktiviteter under 

lektionstid, raster, till och från 

skolan 

 Organiseringen av arbetet 

 Betydelsen av daglig fysisk aktivitet 

i skolan för barnen 

Upplevelser av involverade aktörers roll och 

påverkan för att främja daglig fysisk aktivitet 
 Involverade aktörers intresse och 

stöd till skolan  

 Ansvarsfördelning mellan hem och 

skola 

 På vilken nivå beslutet att arbeta 

med fysisk aktivitet ligger 

Upplevelsen av faktorer som påverkar 

förutsättningarna för att främja daglig fysisk aktivitet 
 Faktorer som påverkar arbetet med 

att främja daglig fysisk aktivitet 

 Upplevelsen av nödvändiga åtgärder 

som kan leda till ökade insatser för 

daglig fysisk aktivitet 

 

Upplevelser av att arbeta med daglig fysisk aktivitet i skolan 

Dagliga aktiviteter under lektionstid, raster, till och från skolan 

Gällande arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet under lektionstid, raster samt till och från 

skolan nämndes ett flertal aktiviteter som respondenterna upplevde att erbjuds till eleverna 

under skoldagen, vilka har sammanställts i tabell 4. Majoriteten ansåg att det mesta av arbetet 

med att främja daglig fysisk aktivitet på raster sker genom att eleverna ges möjlighet att leka 

fritt med eller utan olika lekredskap på skolgården.  En del upplevde däremot att det ordnas 

frivilliga ledarledda aktiviteter på rasterna genom att introducera en ny lek varje vecka. Andra 

ansåg att det hade gjorts ett försökt att ordna ledarledda aktiviteter tillsammans med frivilliga 

elever, men att detta arbete inte ännu hade kommit igång.  

”[...]inte att jag upplever att man har nå speciella aktiviteter man hjälper barnen med [...] vid 

raster utan det är mer att eleverna har spontan då, lek själva. ” R10 

Erfarenheterna av att arbeta med att främja daglig fysisk aktivitet under lektioner varierade 

mellan respondenterna. Att ordna schemalagda utomhusaktiviteter för en årskurs eller för hela 

skolan var också något som upplevdes förekomma i varierande grad. Det nämndes att dessa då 

kunde ske genom utflykter till grönområden och parker, genom styrd eller fri aktivitet på 
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skolgården eller genom ett schemalagt rörelsepass en gång i veckan, vilket ofta benämndes 

Röris. Ett sådant pass beskrevs som ett ledarlett rörelsepass som kunde vara av olika längd 

Tabell 4. Upplevda dagliga fysiska aktiviteter under skoldagen  

Moment Upplevd aktivitet 

Raster Möjligheter till fri lek 

Ledarledda aktiviteter  

Schemalagd fysisk aktivitet Undervisning i naturen eller på skolgården 

Utflykter i närområdet 

Schemalagt Röris-pass för hela skolan 

Rörelsepauser i undervisningen I grupp: 

Fri rörelse till musik 

Korta lekar 

Rusch ut på skolgården 

Pausgymnastik 

Individuellt: 

Hoppa hopprep, sparka boll 

Springa upp och ner för trappan eller ut på skolgården 

Rörelsekort 

Aktiv transport Uppmuntran 

Projektbaserad fysisk aktivitet Gemensamma morgonpromenader 

Rörelseutmaningar relaterade till hälsoveckor 

Fritidsverksamhet Ledarledda aktiviteter 

Utevistelse 

Idrottsfritids 

Rastaktiviteter 

Utflykter  

och svårighetsgrad. En del upplevde dock att de schemalagda aktiviteterna var beroende av bra 

väder och förekom oftare under sommarhalvåret. Gällande rörelsepauser under lektioner var 

det mer än hälften av respondenterna som ansåg att det inte förekom något aktivt arbete med 

detta under lektionerna. De rörelsemoment som upplevdes erbjudas kunde då bestå av 

exempelvis korta rörelsemoment vid behov genom fri rörelse till musik, spontan lek eller genom 

att låta barnen springa ett varv runt skolan. De andra respondenterna ansåg dock att de arbetade 

aktivt med att erbjuda rörelsepauser under sina lektioner. En del respondenter berättade att de 

dagligen arbetade med rörelsepauser under sina lektioner genom att i grupp göra korta 

rörelsepauser utifrån ett program som de hade tillhandahållit under en Röris-utbildning eller 
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själva hade hittat på internet. En respondent upplevde även att det erbjöds möjligheter till 

individuella aktiviteter under lektionerna, exempelvis genom att tillhandahålla redskap som 

eleverna kan använda vid behov eller genom att låta eleverna springa upp och ner för trappan 

eller ut på skolgården. En respondent nämnde även att det förekommit att specialpedagogen 

tilldelat lärarna rörelsekort med olika rörelseaktiviteter som kan användas med de elever som 

har svårt att sitta stilla och har behov av extra mycket rörelse. Två respondenter hade även 

erfarenhet av att hålla lektioner utomhus på skolgården eller i naturen och på så sätt integrera 

rörelse i dessa ämnen. 

”[...]vi har ju ungefär 80 minuters lektioner där vi brukar byta 40/40 liksom, och då kan det ju bli 

en sån, för dom orkar ju 40 minuter men dom kanske inte orkar så mycket mer. Så då kan det bli 

nåt sånhära smålekar när vi liksom rör oss lite så. ” R12 

Erfarenheter av att uppmuntra till aktiv transport var något som varierande. Två respondenter 

upplevde att det hade pratats om att införa vandrande skolbuss, men att detta arbete ännu inte 

hade etablerats. Två respondenter ansåg även att det uppmuntras att barnen går eller cyklar till 

skolan och även att det pratas om hur barnen säkert kan ta sig till skolan för att undvika att åka 

bil. Tre andra respondenter upplevde dock inte att det förkom något arbete med aktiv transport. 

En upplevd orsak till att aktiv transport inte uppmuntrades var att de yngsta barnen av 

säkerhetsskäl inte får gå eller cykla själva i de fall där skolan är belägen nära en hårt trafikerad 

väg eller i stadsmiljö. En annan orsak till att aktiv transport inte uppmuntrades bland de äldre 

barnen var att detta inte var nödvändigt då barnen när de blir äldre för det mesta går eller cyklar 

till skolan. Förutom upplevelser av att arbeta med fysisk aktivitet på raster, lektioner och till 

och från skolan så nämnde även några respondenter att de upplevde att det förekom ett aktivt 

arbete med fysisk aktivitet genom projekt eller temaveckor. Exempel som gavs var att hela 

skolan i perioder arbetat med att alla elever tillsammans med lärarna går på en inledande 

morgonpromenad eller att rörelse uppmuntras under hälsorelaterade temaveckor genom olika 

rörelseutmaningar.  

”Jag har inte pratat om det (aktiv transport) faktiskt, [...], men jag ser ju att dom flesta går eller 

cyklar.” R7 

Vid flera tillfällen betonades betydelsen av vuxnas involvering i de dagliga aktiviteter som 

erbjuds. Vid fri lek ansågs vuxnas roll vara viktig för att uppmuntra de inaktiva eleverna att 

engagera sig i lek med de andra barnen samt för att förebygga konflikter. För att uppmuntra till 

aktivitet och minska oro på rasterna upplevde en del även att man förberedde barnen genom att 

prata med eleverna innan om vad de skulle göra. Denna förberedelse ansågs bidra till mer lek 
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och färre konflikter mellan eleverna. En annan förberedelse som nämndes var att man innan de 

schemalagda rörelsepassen övar på rörelserna under lektionerna. Denna åtgärd förväntades 

bidra till att eleverna i större utsträckning deltar i dessa aktiviteter eftersom de då känner sig 

säkrare och vet hur de ska genomföra övningarna.    

”[...]vi försöker väl hålla lite koll på dom här som står lite på sidan och kanske inte hänger med, 

och så har vi också bestämt att [...]vi har sagt att det ska vara ända från förskoleklassen upp till 

femman, man pratar med barnen innan, [...] så att dom är förberedda för det finns ju dom barn 

som upplever en oro när dom ska gå ut [...] och då tycker vi att det blir mindre konflikter på 

rasterna när dom är förberedda och går ut.” R13 

Majoriteten av respondenterna upplevde även att fritidshemmet och dess personal fungerar som 

en viktig resurs i arbetet med daglig fysisk aktivitet genom att fritidshemmet är en del av 

skoldagen men även fungerar som en förlängning av den för många elever. Andra orsaker som 

nämndes var att det ofta är fritidspersonalen som har hand om aktiviteter under rasterna samt 

går på utflykter med eleverna, men även genom att de ibland fungerar som en extra resurs för 

att avlasta lärarna under lektionstid. Därtill ansågs fritidsverksamheten främja daglig fysisk 

aktivitet genom att de efter skolan ofta ordnar utomhusaktiviteter samtidigt som de har tillgång 

till skolans leksaker och lokaler. Därtill nämndes att fritidsverksamheten ofta i samarbete med 

föreningar ger eleverna möjligheten att pröva på olika idrottsformer utan extra kostnad, vilket 

ofta benämndes Idrottsfritids. 

”Dom som jobbar på fritids är ju väldigt intresserade för dom jobbar ju på skoldagarna också, 

dom är ju inte liksom skilda från skolan utan en del av skolan, och är ju väldigt involverade till 

exempel i dom här rastaktiviteterna och är dom som går på utflykt med barnen och så där [...]” 

R5 

När det gäller måluppfyllelse av läroplanens strävansmål att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen upplevde majoriteten av respondenterna att skolan 

uppnår målet att sträva efter att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet. De ansåg även att det 

fanns möjlighet för eleverna att nå upp till de nationella rekommendationerna på 60 minuter 

daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Detta upplevdes möjliggöras när eleverna engagerar sig 

i fri lek och ledarledda aktiviteter på raster samt när de deltar i den rörelse som erbjuds i 

undervisningen. Två respondenter som inte upplevde något aktivt arbete med att främja daglig 

fysisk aktivitet ansåg däremot att skolan inte lyckas uppnå läroplanens mål. Orsaker som 

nämndes var att fri lek på raster och idrottsundervisning inte räcker för att uppnå de dagliga 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. Alla respondenter upplevde dock svårigheter med att 

nå de elever som inte är aktiva på raster eller utanför skolan och som har störst behov den 

dagliga rörelsen som erbjuds i skolan. Många ansåg att skolan när det gällde dessa elever inte 
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lyckades uppnå läroplanens mål. Här upplevde dock en respondent att de elever som inte 

uppskattar idrottsundervisningen eller är aktiva på raster lättare kan nås genom de rörelsepauser 

som erbjuds i undervisningen. 

” Jo det tycker jag att vi uppnår. [...]För då, då tolkar jag det som att vi ska ge dom möjligheten, 

sen om nån väljer att ställa sig på en rast och bara stå och inte röra på sig, så har vi ju kanske 

inte uppnått då just den eleven, men det är ju svårt att tvinga nån också.” R4 

”[...] idrotten är väl några så här att dom bara ja, inte så jättepigga på, ute och röra sig på 

rasterna, kanske en eller två, dom som inte liksom gör det så mycket hemma, där märker man att, 

det är inte så mycket spring i dom på rasterna heller [...] Ja, då (under lektioner) känner jag att 

alla är med [...]” R7 

Organiseringen av arbetet 

Upplevelsen av hur arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet var organiserat varierade. Det 

gavs flera exempel på hur arbetssättet kring fysisk aktivitet var rutinmässigt etablerat i 

undervisningen. Majoriteten av respondenterna upplevde att en del av det rutinmässiga arbetet 

med daglig fysisk aktivitet till stor del består av att det är bestämt att alla elever ska vistas 

utomhus på raster samt att det alltid finns vuxna ute på rasterna som övervakar och aktiverar 

barnen.  

”[…] det är ett sorts tvång att dom måste vara ute i såna fall då att dom ska kunna, att dom får 

röra sig lite mer så på raster”. R3 

Därtill nämnde några respondenter att det rutinmässiga arbetet bestod av rörelsepassen, 

utelektionerna och de projekt- och temarelaterade rörelseutmaningarna som var återkommande 

och hade lagts in i schemat. Majoriteten av respondenterna ansåg dock att arbetet med 

rörelsepauser i undervisningen inte är något som förekommer regelbundet utan sker spontant 

när läraren upplever att eleverna börjar bli trötta, inte kan sitta stilla längre eller när det blivit 

långa perioder med stillasittande. En del av respondenterna som arbetade aktivt med 

rörelsepauser i undervisningen upplevde däremot att detta arbete hade gjorts till en rutin genom 

att det sker regelbundet och att eleverna har vant sig vid att korta rörelsepauser är en del av 

undervisningen.  

”Under lektionstid så har vi ibland sån här rörelsegympa, men det är när vi själva, alltså vi har ju 

inte det inlagt så här att varje måndag så kör vi det utan vi gör det lite ibland när vi ser att barnen 

börjar liksom bli lite låg och så där. Och det är varje lärare som tar det ansvaret att man kör lite 

sånt.” R1 
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Betydelsen av daglig fysisk aktivitet i skolan  

Alla respondenter upplevde att daglig fysisk aktivitet är viktigt för barnens hälsa och lärande. 

Flera ansåg även att daglig fysisk aktivitet under skoldagen är speciellt viktigt för de inaktiva 

eleverna som inte ägnar sig åt fysisk aktivitet utanför skolan eller på raster och som samtidigt 

inte känner sig bekväma att aktivera sig på idrottslektionerna. Detta ansågs även vara speciellt 

viktigt om närmiljön inte stimulerar barnen till rörelse utanför skolan. När fysisk aktivitet 

integrerades i undervisningen upplevdes detta enbart ge positiva effekter för barnen bland annat 

genom att eleverna orkar mer under lektionerna, är lugnare och kan koncentrera sig bättre på 

sina uppgifter. Fysisk aktivitet i undervisningen ansågs även vara ett bra sätt att få in naturliga 

avbrott under långa arbetspass. En del respondenter upplevde även att rörelsepauser i 

undervisningen kan fungera som en belöning efter ett långt undervisningspass samtidigt som 

det kan bidra till glädje och förbättrad klassammanhållning. Därtill ansåg en del att rörelse i 

undervisningen kan fungera som en bra metod för att eleverna ska få träna sin simultanförmåga 

genom att de lyssnar på instruktioner samtidigt som de rör sig.  

”Det finns ju forskning på det, att det är jättebra, att man har större, ja chanser att liksom ta in 

och så där, särskilt för dom barnen som har svårt att kanske sitta still och svårt att koncentrera sig 

och så där. Men för alla barn så betyder rörelse jättemycket för inlärningen. ” R1 

Majoriteten av respondenterna upplevde att den viktigaste källan för fysisk aktivitet är raster 

och idrottsundervisning där barnen har möjlighet att under längre stunder träna sin kondition 

och sina motoriska färdigheter. En del ansåg däremot att det är de korta dagliga rörelsepauserna 

i undervisningen, utöver raster och idrottsundervisning, som kan ge störst effekt  för elevernas 

hälsa, lärande och dagliga aktivitetsnivå. Många upplevde även att fritidsverksamheten efter 

skolans slut bidrar till att inskrivna elever får mer daglig fysisk aktivitet än de utskrivna.  

”[...] alltså dom som är på fritids, då tvingas dom ju ut liksom [...]sen är det ju inte alla barn som 

går på fritids heller [...] så där har dom ju mycket, uteaktiviteter och aktiviteter tillsammans och i 

gympasalen, så där får dom ju en hel del rörelse dom som går där” R12 

Upplevelser av involverade aktörers roll och påverkan i arbetet med daglig fysisk 

aktivitet 

Involverade aktörers intresse och stöd till skolan  

Majoriteten av respondenterna upplevde att arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet 

varierade beroende på vilket stöd de får från rektorn i detta arbete. Det vanligast förekommande 

stödet som rektorer ansågs ge till lärare var att de ges organisatoriska och miljörelaterade 

förutsättningar att arbeta med daglig fysisk aktivitet. En typ av stöd som nämndes var att rektorn 
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uppmuntrar till detta genom att ge möjlighet till utbildning, avsätta ekonomiska och materiella 

resurser för lekredskap eller genom att anställa extra personal med uppgiften att aktivera elever 

på raster. Därtill ansågs ett stöd från rektorn vara att i samarbete med kommunen arbeta för att 

skolgården och lokalerna stimulerar barnen till rörelse. Majoriteten av respondenterna bedömde 

att det var muntliga överenskommelser mellan rektor och arbetslag som hade lett till att 

uppdraget med att främja daglig fysisk aktivitet hade getts större utrymme i verksamheten. En 

del respondenter upplevde att vikten av att främja daglig fysisk aktivitet ofta hade diskuterats 

och poängterats på möten samt att rektorn ofta ger förslag på hur lärare kan arbeta med rörelse 

i sin undervisning. Därtill ansåg några respondenter att möjligheten till att utbilda sig i Röris 

hade lett till att rörelsepauser hade fått större utrymme i deras undervisning. Samtidigt var en 

vanligt förekommande upplevelse att arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet inte 

poängteras eller prioriteras från rektorns sida. Oberoende av vilka organisatoriska 

förutsättningar som upplevdes finnas ansåg majoriteten av alla respondenter att arbetet med 

rörelsepauser inte uttalas eller följs upp utan att detta är något som lärarna själva tar initiativ 

till. 

”[...] det är väl ingenting som jag har tänkt på eller hört henne säga, däremot vet jag ju det här 

med rastlekarna, där har ju hon varit inne att hon tycker att det är viktigt [...] och pushar för det 

och skickar dom på kurs dom här som ska lära sig [...] och lika med idrottmaterial till idrotten till 

exempel, liksom att det avsätt mer pengar [...] Och sen har hon ju varit mycket med och liksom 

varit på kommunen [...] alltså med utemiljön nu, och sen inne nu kommer det också att hända 

saker [...]så att jag tror att det kommer att hända en hel del [...].” R12 

En annan aktör som ansågs viktig för arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet var 

kommunen. Det stöd som kommunen upplevdes ge till skolan i detta arbete var vanligen genom 

att kommunen ser till att den fysiska miljön stimulerar till rörelse genom att bygga nytt och 

förnya skolgården. Det upplevdes även att det förekommit att kommunen årligen uppmuntrar 

skolor att arbeta med aktiv transport genom olika utmaningar och tävlingar men att detta inte 

ansågs förekomma för tillfället. En respondent nämnde även att kommunen hade uppmuntrat 

skolan i arbetet med hälsa och rörelse genom att tilldela dem ett hälsodiplom för detta arbete. 

Majoriteten av respondenterna upplevde dock ett begränsat stöd och intresse från kommunen 

gällande uppdraget att främja daglig fysisk aktivitet i skolan. De hade heller inte kännedom om 

att det skulle finnas kommunala styrdokument som stöder skolorna i detta arbete. Det ansågs 

inte heller vara något som följs upp eller poängteras från kommunens sida.  

 ”[...] det är ju aldrig så att dom (kommunen) kommer och kontrollerar eller nåt sånt där, eller 

frågar hur det går eller, det kan man ju tycka ibland att man kanske skulle vilja ha lite mer 

stöttning så [...]” R1  
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För att arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet ska kunna vara ett gemensamt mål att sträva 

efter ansågs andra lärare vara viktiga aktörer. Däremot upplevdes att intresset hos andra lärare 

för att främja daglig fysisk aktivitet varierade. En del upplevde att andra lärare ansåg att detta 

arbete var viktigt genom att de arbetar aktivt med det och planerar in rörelse i undervisningen 

samt genom att ta till sig tips och idéer av varandra. Samtidigt ansåg flera respondenter att de 

inte ser något intresse hos andra lärare för att främja daglig fysisk aktivitet under skoldagen 

samt att detta arbete är något som inte verkar prioriteras. Många saknade dock kännedom om 

hur andra lärare arbetar med att främja sina elevers daglig fysisk aktivitetsnivå. En respondent 

nämnde även att lärarna, trots att de anser att arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet är 

viktigt, på grund av tidsbrist skjuter uppdraget i från sig.    

”Jag tycker ju inte jag ser så mycket av det egentligen, det kommer inte helt enkelt bland översta 

punkterna på listan utan det, tyvärr det är nog så att, vi, det här med fysisk aktivitet utöver idrotten 

och hälsa så, man bara försöker se till att barnen har det bra liksom, det är lite dåligt med, tror 

jag nog, dåligt med initiativtagande där […]” R3 

Flera respondenter ansåg även att arbetet med daglig fysisk aktivitet till viss del kan påverkas 

av hur föräldrar intresserar sig för och stöder detta arbete genom att de exempelvis uppmuntrar 

eleverna att delta i de aktiviteter som erbjuds i skolan. Majoriteten av respondenterna upplevde 

att majoriteten av föräldrarna inte visar något intresse för arbetet med daglig fysisk aktivitet 

som sker utanför idrottsundervisningen. En respondent trodde att det allmänt förekommande 

ointresset kan bero på att föräldrar saknar kännedom om att uppdraget om att främja daglig 

fysisk aktivitet i skolan existerar, eftersom intresset i allmänhet ökar när föräldrarna informeras 

om de aktiviteter som görs. En annan respondent nämnde även att kontakt med föräldrarna sker 

sällan, men att vikten av ökad daglig fysisk aktivitet och minskad skärmtid har diskuterats vid 

enstaka föräldramöten.  

”[...] föräldrarna, alltså dom säger väl inte så mycket om det [...] lägger vi ut mer så [...] att dom 

blir mer insatt i skolan i vad vi gör exakt [...] då blir det ju jättepositivt liksom, från föräldrarna 

[...]” R12 

Slutligen ansågs även elevers stöd och intresse till lärare vara viktigt när det gäller vilka dagliga 

aktiviteter som erbjuds. Flera respondenter betonade att eleverna spelar en aktiv roll i detta 

arbete genom att de ofta kommer med önskemål på vilka aktiviteter de vill ha, och att dessa 

önskemål oftast beaktas. Majoriteten av respondenterna ansåg även att alla elever, med 

undantag för några få som inte är intresserade eller är vana att vara fysiskt aktiva, visar ett stort 

intresse för den dagliga fysiska aktivitet som erbjuds i skolan. De flesta eleverna är aktiva på 

raster och gemensamma aktiviteter samtidigt som alla upplevs vara intresserade av 
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rörelsepauserna i undervisningen eftersom alla deltar när dessa erbjuds. Det upplevdes även att 

eleverna tydligt visar att de tycker att det är roligt när undervisning varvas med fysisk aktivitet, 

bland annat genom att de poängterar att de vill ha mer idrott, ger förslag på olika lekar, tar 

initiativ till egna rastaktiviteter samt genom att de påminner läraren när rörelsepauser i 

undervisningen glöms bort.  

”Eleverna tycker ju att det är väldigt kul när vi har dom här rörelsestunderna, kan det va så att 

jag nån gång har glömt bort det och vi brukar ha det vid vissa tillfällen, så påminner dom oftast 

[...] jag tror att dom tycker att det är skönt, med avbrottet [...]” R10 

Ansvarsfördelning mellan hem och skola  

Majoriteten av respondenterna upplevde att skolan och föräldrarna har ett delat ansvar när det 

gäller att öka barns dagliga fysiska aktivitetsnivå. Ett aktivt arbete både hemifrån och i skolan 

ansågs vara nödvändigt för att arbetet i skolan ska ha någon betydelse. Mycket av ansvaret 

utanför skolan upplevdes ligga på föräldrarna, eftersom det är föräldrarna som i tidig ålder 

lägger grunden för barnens levnadsvanor, motiverar till rörelse och ger barnen möjligheter att 

gå på idrottsaktiviteter. Något som ofta många upplevde som ett problem var 

samhällsförändringen som har lett till minskad spontanidrott och ökat stillasittande både i och 

utanför skolan. Det ansågs  att föräldrar ofta använder elektronisk underhållning som barnvakt 

när de inte själva har tid eller ork att sysselsätta barnen. Det ansågs därför vara föräldrarnas 

ansvar att minska barnens stillasittande utanför skolan genom att hitta alternativ till elektronisk 

underhållning i hemmet.  

”[...] vi måste ju alla hjälpas åt [...] kommer det bara hemifrån och vi struntar i det här [...] så att 

det funkar ju inte, och kommer det bara här och dom inte får det hemifrån, då tar dom inte oss 

kanske på lika stort allvar [...]” R6 

Skolans ansvar ansågs främst ligga på att öka barnens fysiska aktivitetsnivå under den tiden 

som barnen vistas i skolan. Att följa det som står i läroplanen, skollagen och skolans 

styrdokument ansågs ligga till grund för detta arbete. För att undvika punktinsatser från enstaka 

intresserade lärare poängterade en respondent att all personal på skolan har ett gemensamt 

ansvar att arbeta med fysisk aktivitet. Vidare ansåg en respondent att skolan bör se till att barnen 

får sin dagliga motion här, eftersom det är här barnen tillbringar största delen av dagen.  Att 

motivera till fysisk aktivitet och se till att alla barn får positiva upplevelser av att röra på sig var 

även något som ansågs som en viktig uppgift i skolan. Därtill upplevdes skolan även ha ett 

speciellt stort ansvar att se till att alla barn ges chans att vara dagligt fysiskt aktiva samt att 

hjälpa de som av olika orsaker inte motiveras till rörelse hemifrån. Att prata med föräldrarna 
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om den fysiska aktivitetens betydelse för det allmänna välbefinnandet var även ett 

ansvarsområde som en respondent togs upp.  

”[...] i skolan tycker jag att vi har en skyldighet att ändå erbjuda så att alla får chansen till nån 

aktivitet[...]det är ju just dom här barnen som aldrig åker på aktiviteter [...] det är ju dom [...] 

som vi måste, hjälpa på nåt sätt [...] för skolan är ju ändå den arena där vi har chansen att 

påverka alla liksom [...]” R12 

På vilken nivå beslutet att arbeta med fysisk aktivitet ligger  

Majoriteten av respondenterna upplevde att beslutet att arbeta aktivt med att främja daglig 

fysisk aktivitet hade fattats av lärarna medan vissa ansåg att beslutet även hade fattats av 

rektorn. De respondenter som bedömde att det förekom ett aktivt arbete med att främja daglig 

fysisk aktivitet på skolan upplevde även att rektorn då hade fattat beslutet om att skolan ska 

arbeta med det. Alla respondenter ansåg dock att ansvaret att erbjuda rörelsepauser i 

undervisningen ligger på lärarna, oavsett om ett beslut hade fattats av rektorn eller inte.   

”Just nu så ligger det väl mest på dom enskilda lärarna, och personalen, upplever jag [...] det är 

inte så att jag upplever att det finns nåt gemensamt beslut som har kommit. ” R10 

Många respondenter ansåg att ett beslut uppifrån borde tas för att arbetet ska bli mer likvärdigt 

klasser och skolor emellan. För att skolpersonalen ska ha möjlighet att samarbeta för att främja 

daglig fysisk aktivitet ansåg de flesta respondenter att beslutet borde ligga på rektorn. En del 

ansåg även att beslutet helt och hållet borde ligga på kommunen för att se till att alla skolor 

främjar daglig fysisk aktivitet på ett likvärdigt sätt.   

”[...] alltså får vi mer förutsättningar uppifrån [...] att vi har en vision [...] då påverkar ju det oss 

som  lärare också, och då kanske det skulle bli mer fokus på rörelse [...] och då skulle ju det 

påverka hela verksamheten [...]” R12 

Upplevelsen av faktorer som påverkar förutsättningarna för att främja daglig fysisk 

aktivitet  

Faktorer som påverkar arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet 

Respondenterna upplevde att arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet i verksamheten 

påverkas av en rad faktorer på olika nivåer. Dessa faktorer har identifierats och sammanställts 

i tabell 5. Något som flera respondenter ansåg att försvårar arbetet är trängsel i schemat och 

tidsbrist. Att ha långa lektionspass med mycket innehåll och få luckor emellan ansågs leda till 

att rörelsepauser ofta prioriteras bort eftersom det då går åt tid som skulle kunna användas till 

undervisning.  En orsak till tidsbristen upplevdes bero på de höga kraven på dokumentation och  
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Tabell 5.  Upplevda påverkande faktorer för att främja daglig fysisk aktivitet 

Nivå Upplevda påverkande faktorer  

Samhällsnivå Stöd och intresse från beslutsfattare 

Boendeområdets karaktär och säkerhet 

Tillgång till rekreationsmiljöer 

Föräldrars förväntningar på skolans innehåll 

Samhällsförändring från minskat intresse för fysisk aktivitet till ökat intresse för elektronisk 

underhållning 

Skolnivå Tillgång till stimulerande skolgård och lokaler 

Lokalernas storlek och säkerhet 

Skolans organisering 

Tidsbrist  

Trängsel i schemat 

Skolans kunskapsuppdrag 

Krav på dokumentering och bedömning 

Annan undervisning prioriteras 

Ekonomiska och materiella resurser 

Stöd från rektor 

Rektorns syn på fysisk aktivitet 

Möjligheter till utbildning och fortbildning 

Hur daglig fysisk aktivitet prioriteras  

Elevgruppens storlek 

Lärarnivå Utbildning och kunskap 

Vilja och engagemang  

Personalantal  

Personalens syn på fysisk aktivitet 

Möjlighet att erbjuda säkra rörelsepauser  

Stöd från övriga lärare 

Möjlighet till planering 

Elevnivå Motionsvanor utanför skolan 

Intresse för fysisk aktivitet 

Förväntningar på skolans innehåll 

Intresse för elektronisk underhållning 

Ålder 

Psykiska förutsättningar 

Intrapersonella faktorer 
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bedömning av elevers prestationer som leder till mindre tid att utveckla verksamheten och 

aktiviteterna kring barnen. Detta i sin tur ansågs leda till färre möjligheter att utveckla arbetet 

med att främja daglig fysisk aktivitet. Vidare upplevdes brist på tid tillsammans med brist på 

möjligheter till fortbildning försvåra möjligheten att förnya och variera arbetet med att främja 

daglig fysisk aktivitet. Att fysisk aktivitet i undervisningen ofta prioriteras bort ansågs även 

bero på att skolan har ett stort kunskapsuppdrag där huvudfokus ligger på att arbeta med att 

uppnå läroplanens mål för undervisningen. Detta ansågs kunna bidra till att lärare undviker att 

avbryta undervisningen för en stunds rörelse eftersom undervisningen då riskerar att 

förlångsammas. 

”[...]det är när man anstränger sig som mest att man behöver liksom bryta och göra nåt annat 

[...], men just det där att man hamnar i det där, dom här tydliga kraven, i kunskapskraven som blir 

en motsättning mellan en paus till exempel i undervisningen, och det får inte vara det, för det 

stöttar ju varandra och då gäller det att komma ihåg det att det stöttar varandra.” R5  

En faktor som en del upplevde att påverkar arbetet med daglig fysisk aktivitet var personalens 

antal. Att vara för få vuxna ute på rasterna vid utomhusaktiviteter ansågs försvåra möjligheterna 

att erbjuda ledarledda aktiviteter. Samtidigt upplevde en respondent även det som positivt att 

vara få vuxna eftersom det leder till bättre kommunikation och samarbete personalen emellan. 

Att vara många inom samma arbetslag som förespråkar fysisk aktivitet ansågs av en respondent 

att vara en styrka eftersom arbetet då blir mer grundat och prioriteras i större utsträckning. 

Respondenten nämnde att detta hade möjliggjorts genom att verksamheten hade byggts upp så 

att varje årskurs har en lärare med behörighet att undervisa i Idrott och hälsa och som samtidigt 

undervisar i andra ämnen.   

”[...] sen är en viktig princip på skolan att varje arbetslag ska vara självförsörjande [...] det ska 

finnas en behörig lärare som kan undervisa idrott och hälsa i varje årkurs [...] vi tänker att det är 

viktigt att man har ett sammanhang för att uppnå bra resultat i undervisningen, viktigt att ha en 

bra kontakt med eleverna [...] vilket också gör det lättare, upplever jag, att få med ett idrott- och 

hälsoperspektiv i ett tematiskt arbete eller i den andra undervisningen också.” R5 

Vidare ansåg respondenterna att arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet påverkas av hur 

rektor och personal ser på fysisk aktivitet. Denna syn verkade i sin tur påverka upplevelsen av 

nödvändiga insatser för att främja daglig fysisk aktivitet. Detta visade sig genom att de 

respondenter som ansåg att det var de långa rörelsemomenten som var de viktigaste källorna 

för fysisk aktivitet även oftare upplevde att det krävdes ökat antal timmar av Idrott och hälsa. 

De respondenter som däremot ansåg att det var de korta rörelsemomenten som hade störst 

betydelse för barnens dagliga aktivitetsnivå upplevde även oftare att det krävdes fler insatser 

för att integrera rörelse i undervisningen. Rektorns syn på fysisk aktivitet ansågs även vara 
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speciellt viktigt för hur daglig fysisk aktivitet planeras in och prioriteras i verksamheten. I de 

skolor där rektorerna ansåg att det var raster och idrottsundervisning som var viktigast för att 

främja daglig fysisk aktivitet, upplevdes insatser som främjade detta arbete vara mera 

prioriterade. I den skola där rektorn däremot ansåg att det var de korta rörelsemomenten som 

hade störst betydelse upplevdes arbetet med rörelse i undervisningen i större utsträckning ske 

mer regelbundet och vara rutinmässigt etablerat.  

”Jag tror framförallt att det handlar om hela skolans planering, hur man, hur man ser på det, med 

rörelse, och på vilka ställen man faktiskt kan få in rörelse, för det blir lätt annars att man tänker 

att, rörelse ska vara en, till exempel en idrottslektion, eller det ska vara, när jag har Röris ute på 

skolgården men det kan ju vara så många andra saker [...]” R10 

Därtill upplevdes personalens vilja, engagemang och kunskap påverka arbetet med daglig 

fysisk aktivitet. Det ansågs viktigt att personalen är engagerad och själv tycker att fysisk 

aktivitet är roligt för att rörelse ska prioriteras i undervisningen. Att sakna vilja ansågs vara ett 

hinder för att arbeta med rörelse, eftersom det då blir svårt att motivera eleverna att vara fysiskt 

aktiva. Vilja tillsammans med kunskap upplevdes även bidra till en motiverad personal som 

prioriterar arbetet med att främja fysisk aktivitet under skoldagen. Å andra sidan ansågs brist 

på kunskap om hur fysisk aktivitet och undervisning kan kombineras försvåra arbetet.  

”Jag tror att det är jättemycket vilja och engagemang i såna här saker. Och kunskap, för tycker 

man att det är viktigt och vet varför det är viktigt, då är det ju mycket lättare att motivera.” R5 

En annan faktor som upplevdes påverka skolans arbete med daglig fysisk aktivitet var 

förväntningar som föräldrar och elever har på skolans innehåll. En respondent ansåg att 

föräldrar och elever eventuellt kan uppleva att undervisningen påverkas negativt om det ges 

mer utrymme för fysisk aktivitet.  

”[...] acceptansen skulle jag tro bland föräldrar och elever [...] men det blir ju bara lek och det 

blir ju bara idrott i skolan, dom ska ju lära sig annat [...] så möjligvist fördomar skulle väl hindra 

det här.” R4 

Vidare ansågs elevgruppens egenskaper och storlek vara en påverkande faktor under arbetet 

med rörelse i klassrummet. Ett stort antal elever eller en grupp med många livliga elever ansågs 

försvåra arbetet med att erbjuda rörelsepauser, ledarledda aktiviteter eller undervisning 

utomhus på ett säkert och organiserat sätt. Detta poängterades även genom att barnets 

individuella psykiska förutsättningar påverkar arbetet med att ordna gemensamma 

rörelsepauser i klassrummet. Att vissa elever inte klarar av buller i klassrummet upplevdes leda 

till svårigheter med att erbjuda gemensamma rörelsepauser.  
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”[...] beroende lite grann på vad man har för elevgrupp [...] en del kan ha svårt att efter ett tag, 

hålla sig på en plats som inte är så stor, och då får man hela tiden tänka lite grann på det också 

att det inte blir att det urartar [...]” R10 

Majoriteten av respondenterna upplevde även att en faktor som försvårar arbetet med daglig 

fysisk aktivitet i skolan är samhällsförändringen som har lett till minskad spontanidrott och ökat 

stillasittande både i och utanför skolan. En orsak till detta ansågs vara det ökade intresset för 

elektronisk underhållning. Detta upplevdes påverka arbetet med fysisk aktivitet på rasterna 

eftersom att barnen med stigande ålder blir mindre intresserade av att röra sig och istället sitter 

ner och ägnar sig åt elektronisk underhållning på telefonen. Det ökade intresset för elektronisk 

underhållning ansågs också vara en försvårande faktor för fritidsverksamheten eftersom barn 

när de blir äldre i större utsträckning väljer att skriva ut sig ur fritidshemmet och gå hem och 

ägna sig åt stillasittande aktiviteter framför en skärm.  

”[...] det är ju betydligt vanligare nu än bara för, innan den här iPhone-eran [...] att dom sitter 

ner och kollar ner i den i stället för kanske att göra nån lek med nån boll eller nånting eller 

nånting annat, så det är vanligt [...] desto äldre dom blir att dom sätter sig ner och tittar ner i 

telefonen.” R3 

Majoriteten av alla respondenter upplevde även att skolgården och närmiljön var en viktig 

faktor som påverkade arbetet med fysisk aktivitet. Att ha en stor skolgård med tillgång till 

lekredskap ansågs öka möjligheterna att erbjuda fysisk aktivitet under raster samtidigt som 

närhet till grönområden, lekparker och idrottsanläggningar upplevdes ge större möjlighet att 

hålla undervisning utomhus. En respondent såg däremot närhet till lekparken som något 

negativt, eftersom detta upplevdes leda till att upprustningen av skolgården från kommunens 

sida hade nedprioriterats då skolan redan hade goda tillgångar till lekmöjligheter. Att ha en 

skolgård och en närmiljö som inte stimulerar till rörelse ansågs leda till att skolan hela tiden 

måste kompensera för denna avsaknad på andra sätt, exempelvis genom rörelse i klassrummet 

eller genom att regelbundet ordna gemensamma rörelseaktiviteter. En faktor som även 

upplevdes påverka möjligheterna att arbeta med att främja daglig fysisk aktivitet var lokalernas 

storlek och utseende. En del påpekade även att klassrummet inte alltid är en säker miljö 

eftersom det finns risk att eleverna skadar sig själva eller varandra när de rör sig. Det ansågs 

dock att detta kunde undvikas genom att anpassa rörelserna till rummets storlek och utseende, 

genom att vid bra väder gå ut på skolgården eller genom att förflytta sig till andra utrymmen. 

En respondent ansåg dock att detta inte alltid var möjligt eftersom skolans idrottslokaler delas 

med en annan skola och därmed ofta är upptagna.  
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” Men vi jobbar ju hela tiden mot vår skolgård, den är ju inte vår vän i det här arbetet, utan den 

måste vi ju, [...] vi måste jobba med att den, att den miljön ska uppmuntra till rörelse. Så, så att vi 

inte bara får såna här asfaltsbarn. ” R5   

Vidare ansågs tillgången till ekonomiska och materiella resurser vara två faktorer som 

påverkade arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet. Att anställa extra personal med uppdrag 

att aktivera eleverna på raster eller att ha tillgång till stimulerande lekredskap och leksaker är 

exempel på resurser som upplevdes påverka skolans möjligheter att erbjuda ledarledda 

aktiviteter och material som stimulerar till lek.  

”[...] när inte jag har pengarna längre från Skolverket, så kommer jag ju inte ha råd att anställa 

dom här två personerna för det för det täcker ju inte min budget, så då är det ju vanliga lärare 

som ska vara ute igen, och vem ska hinna planera [...]” R13 

Upplevelsen av nödvändiga åtgärder som kan leda till ökade insatser för daglig fysisk 

aktivitet 

En åtgärd som flera respondenter ansåg nödvändig för att öka insatserna för daglig fysisk 

aktivitet var att öka antalet timmar av ämnet Idrott och hälsa. Genom ökad idrottsundervisning 

upplevdes att den fysiska aktiviteten skulle ingå i barnets utbildning och skulle därmed inte 

kräva något extra arbete med daglig fysisk aktivitet. Detta upplevdes även vara en viktig insats 

för att kompensera för den ökade förekomsten av stillasittande aktiviteter på lov och helger. Att 

förlänga skoldagen var även ett förslag som ansågs kunna möjliggöra ökad daglig fysisk 

aktivitet både genom ökat antal idrottstimmar, men även genom att mer utrymme mellan 

lektionerna skulle ge mer tid till kortare rörelseaktiviteter.  

”[...] en tanke hade ju faktiskt kunna vara att man hade haft skoldagarna lite längre, och så hade 

man kunnat få in rörelse och mycket annat, lite luft emellan lektionerna [...]” R12 

En ökad samverkan mellan hem och skola upplevdes även vara en viktig åtgärd för att arbetet 

med att främja daglig fysisk aktivitet i skolan ska öka. Att öka föräldrarnas förståelse för vad 

som görs i skolan för att främja daglig fysisk aktivitet samt att öka kunskapen om varför fysisk 

aktivitet är viktigt troddes kunna leda till att föräldrar får ökad insikt och förståelse för varför 

daglig fysisk aktivitet i och utanför skolan är viktigt. Detta ansågs kunna leda till att föräldrar 

då stöder skolans arbete mer genom att exempelvis uppmuntra och förbereda eleverna inför de 

aktiviteter som skolan erbjuder.  Det upplevdes även att uppmuntran till fysisk aktivitet även 

måste komma från föräldrar för att arbetet med daglig fysisk aktivitet ska fungera i skolan.  

”Jag tror att skolan skulle kunna jobba mer kanske mot föräldrar, och få med föräldrar lite mer. 

Kanske bjuda in till olika föreläsningar [...] jag tror man måste försöka sprida nyttan av att röra 

sig rent generellt [...] man måste jobba lite utåt, lite större.” R1 
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För att nå ut till så många barn som möjligt ansågs att skolan bör variera aktiviteterna som 

erbjuds under skoldagen. Exempel som gavs var ett ökat utbud av ledarledda rörelseaktiviteter 

och ett ökat utbud av lekredskap på skolgården. Därtill upplevdes att ett telefonförbud på raster 

var nödvändigt för att få elever att aktivera sig mer på rasterna.  En del respondenter såg det 

även som skolans uppgift att se till att barnen får positiva upplevelser av att röra på sig så att de 

med större sannolikhet upprätthåller goda motionsvanor i vuxen ålder.  

”[…] dom ska motiveras till att tycka det är kul att röra på sig, så det känner jag ett stort, ett 

ansvar för, att dom ska tycka det är kul att röra på sig.” R3 

För att implementera fysisk aktivitet i undervisningen ansåg många respondenter även att det 

finns ett behov av att utbilda sig i detta. För att upprätthålla detta arbete ansågs även att 

regelbunden fortbildning är nödvändigt för att göra arbetet intressant för både lärare och elever. 

Vidare upplevdes kommunen kunna bidra med stöttning till skolor genom exempelvis 

hälsoinspiratörer som hjälper skolan med hur de kan anta en större roll för att främja barns 

hälsa. För att rektorn ska kunna arbeta mer aktivt för att öka förutsättningarna för personalen 

att främja daglig fysisk aktivitet ansågs även att kommunen bör ge rektorer större möjligheter 

att hålla sig uppdaterade om vad som är viktigt att arbeta med för att främja elevens hälsa och 

dagliga fysiska aktivitetsnivå. Därtill ansågs att det krävs ett politiskt mål som ställer högre 

krav på att arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet faktiskt görs i skolan. En del 

respondenter menade även att kommunen vid upprustning och förnyande av skolgårdar bör ta 

ett större ansvar för att barns behov av motorisk träning och fysisk aktivitet verkligen 

tillgodoses. Det ansågs även att kommunen vid stadsplanering i högre grad bör prioritera 

skolans behov av närhet till stimulerande fysiska miljöer för att på så sätt främja tidiga insatser 

för goda motionsvanor. Vidare upplevdes att det krävs mer stöd till skolor som saknar skolgård 

för hur de ska arbeta med att kompensera för detta och hur de på andra sätt kan stimulera 

barnens dagliga behov av fysisk aktivitet och motorisk träning. 

” När vi byggde den här nya lekparken, då var det ju jag som till den här arkitekten och så fick 

betona att jag tycker det är viktigt att vi bygger saker så att det blir en [...] bra motorisk utmaning 

[...] och det kan jag ju tycka att det ska ju finnas i ett liksom program för när man bygger 

skolgårdar [...]” R5 

Vidare ansågs även att uppdraget om att erbjuda daglig fysisk aktivitet behöver framhävas och 

poängteras, eftersom många saknar kännedom om att detta uppdrag faktiskt existerar.  För att 

ge uppdraget större betydelse önskades även att uppdraget förtydligas genom att utveckla och 

konkretisera läroplanens uppdrag. Det fanns även en önskan om att ge uppdraget mer utrymme 
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vid organisering och planering av skolans verksamhet. För att kunna prioritera fysisk aktivitet 

i undervisningen ansågs dock att beslutsfattare och skolledningen tillsammans med rektor bör 

ge skolpersonalen fler möjligheter att implementera fysisk aktivitet i undervisningen. Därtill 

önskades att synen på fysisk aktivitet bland skolpersonal, rektor, skolledning och beslutsfattare 

bör förändras. Det poängterades att det bör finnas en större förståelse för vikten av korta 

rörelsestunder i undervisningen eftersom dessa ansågs avgörande för att öka daglig fysisk 

aktivitet och minska dagligt stillasittande. 

” [...] jag känner ett ansvar att [...] uppmärksamma just dom här grejerna, det står faktiskt [...] i 

läroplanen att det är något vi ska göra [...] ta ett ansvar och, [...] framföra det på möten och så 

vidare, att det här står i läroplanen, vi borde bli bättre på det här, och sen ett ansvar från dom 

ledande styrande att ge oss, [...] det här uppdraget [...]” R3  

”[...] det är ju viktigt också att man, när man läser det och tänker på det att man inte hamnar i det 

här att man tror att det [...] att det behöver vara, att det ska vara en, en hel lektionstimme om man 

säger så, utan just att det, det är dom här korta rörelsemomenten som kan få stor betydelse.” R10 

 

DISKUSSION  

Huvudresultatet från denna studie visade att respondenterna upplevde att daglig fysisk aktivitet 

är viktigt för att främja barns hälsa och lärande speciellt för de elever som av olika orsaker inte 

ägnar sig åt fysisk aktivitet utanför och under skoldagen. Det viktigaste arbetet med att främja 

daglig fysisk aktivitet ansågs ske under raster genom fri lek och ledarledda aktiviteter. Vidare 

ansågs fritidsverksamheten fungera som ett viktigt komplement för att främja daglig fysisk 

aktivitet under och efter skoldagen. Samtidigt upplevdes arbetet med rörelse i undervisningen 

variera gällande mängd och förekomst beroende på hur daglig fysisk aktivitet var prioriterat i 

verksamheten. Därtill bedömdes att stöd från involverade aktörer såsom rektor, kommun och 

föräldrar är viktigt för att fysisk aktivitet ska prioriteras. Oavsett stöd från involverade aktörer 

upplevdes att främjandet av daglig fysisk aktivitet i undervisningen är upp till varje enskild 

lärare att arbeta med. Faktorer som ansågs påverka skolans förutsättningar att främja daglig 

fysisk aktivitet var bland annat de höga kraven på att uppnå läroplanens kunskapsmål men även 

personalens antal, vilja, kunskap och engagemang, föräldrars och barns förväntningar, lärarnas 

och rektorns syn på fysisk aktivitet, elevgruppens storlek och egenskaper samt skolgårdens 

storlek och utseende samt närmiljöns tillgång till stimulerande miljöer. Därtill upplevdes att 

elevernas minskade intresse för fysisk aktivitet och det ökade intresset för elektronisk 

underhållning är en utmaning i främjandet av daglig fysisk aktivitet. För att öka insatserna 

efterfrågades bland annat att mer tid avsätts för detta arbete, att samarbetet mellan skola och 
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föräldrar förbättras, att stödet från rektor och beslutsfattare ökar samt att synen på fysisk 

aktivitet förändras bland alla involverade aktörer. 

Resultatdiskussion 

Huvudresultaten i förhållande till teoretisk referensram 

I denna studie nämns flera intrapersonella, interpersonella, miljörelaterade och samhälleliga 

faktorer som stöds av modellen The ecological model of four domains of active living  (Sallis 

m.fl., 2006). På intrapersonell nivå var barnets ålder något som ofta upplevdes påverka arbetet 

med att främja daglig fysisk aktivitet, genom att eleverna med stigande ålder blir mindre 

intresserade av fysisk aktivitet och i stället ägnar sig åt stillasittande aktiviteter framför en 

skärm. Denna upplevelse stöds av statistik och studier som visar att barn blir mindre och mindre 

aktiva desto äldre de blir (Folkhälsomyndigheten, 2014; Sallis, Prochaska, & Taylor, 2000). 

Detta förändrade beteende kan bortsett från barnets fysiska och psykiska utveckling antas vara 

en effekt av förändringar i den sociokulturella miljön. Ett exempel på hur förändringar i den 

sociokulturella miljön påverkar barns fysiska aktivitetsnivå tas upp i studier som rapporterar att 

barn i takt med stigande ålder upplever att de påverkas mer av grupptryck och en önskan om 

gruppens acceptans vid val av aktiviteter (Jenkinson & Benson, 2010). Grupptryck och en 

önskan om att bli accepterad kan därmed antas påverka elevernas val av aktiviteter under raster. 

Vidare ansågs föräldrars attityder till fysisk aktivitet var något som även påverkade hur 

delaktiga barn var i de aktiviteter som erbjuds, vilket även stöds av litteraturen (WHO, 2007).  

Flera påverkande aspekter relaterade till den fysiska, ekonomiska, politiska och sociokulturella 

miljön tas upp av respondenterna i denna studie. Relaterat till den fysiska miljön var 

boendeområdets karaktär och säkerhet något som upplevdes påverka i hur stor uträckning 

eleverna kan uppmuntras till aktiv transport under skoldagen. Om skolan exempelvis låg 

belägen nära en hårt trafikerad väg eller i stadsmiljö ansågs det av säkerhetsskäl vara svårt att 

uppmuntra de allra yngsta barnen att cykla eller gå till skolan. I WHO:s rapport (2007) framgår 

att möjligheten till aktiv transport är viktig för barn att vara dagligt fysiskt aktiva. Samtidigt 

bekräftas respondenternas upplevelser genom att trafiksäkerhet påverkar möjligheten att 

uppmuntra att gå och cykla till skolan (WHO, 2007). Något som även togs upp gällande den 

fysiska miljön var att rekreationsmiljöer ansågs påverka i hur stor utsträckning skolan kan 

erbjuda daglig fysisk aktivitet utanför skolområdet. Forskning visar att tillgång till stimulerande 

rekreationsmiljöer är associerat med högre nivåer av fysisk aktivitet hos barn (Roemmich m.fl., 
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2006). Detta kan då tyda på att skolor som har tillgång till stimulerande miljöer även har större 

möjligheter att utnyttja dessa för arbetet med att stimulera daglig fysisk aktivitet. Vidare ansågs 

utseendet och storleken på skolgården påverka arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet. En 

svensk studie bekräftar att en stor skolgård med varierande terräng och mycket vegetation kan 

öka barns nivåer av fysisk aktivitet och förlångsamma den nedåtgående trenden av minskad 

fysisk aktivitet relaterat till ålder (Pagels m.fl., 2014).   

Relaterat till den ekonomiska miljön nämnde en del av respondenterna att tillgången till 

ekonomiska och materiella resurser var viktigt vid främjandet av daglig fysisk aktivitet. En del 

respondenter upplevde att det avsätts resurser för att öka möjligheterna till rast- och 

idrottsaktiviteter. Att det avsätts resurser för lärare att utbilda sig var dock något som endast två 

respondenter ansåg att förekom. Variationen i avsättandet av resurser kan ha att göra med den 

politiska miljön och förekomsten av policydokument på skol- och kommunnivå (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2013; Modig Wennerstad m.fl., 2007; Sallis m.fl., 2006). Att 

arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet ansågs vara etablerat endast genom muntliga 

överenskommelser samt att policydokument inte upplevdes förekomma kan därmed vara en 

orsak till att arbetet upplevdes vara etablerat på olika sätt. Det faktum att majoriteten av 

respondenterna upplevde att arbetet med daglig fysisk aktivitet inte uttalas kan ha bidragit till 

att arbetet är splittrat och att lärare arbetar med uppdraget i olika grad. Detta kan även ha att 

göra med den sociokulturella miljön, i detta fall hur lärare, rektorer och beslutsfattare ser på 

daglig fysisk aktivitet (Modig Wennerstad m.fl., 2007). Att respondenterna vanligen ansåg att 

de långa rörelsemomenten hade störst betydelse för att främja daglig fysisk aktivitet kan därmed 

ha påverkat etableringen av detta arbete.  

Huvudresultaten i förhållande till frågeställningarna 

Upplevelsen av arbetet med att främja elevers dagliga fysiska aktivitetsnivå  

Respondenterna var väl insatta i vad forskningen säger om betydelsen av den fysiska 

aktivitetens betydelse för hälsa och lärande. När fysisk aktivitet integrerades i undervisningen 

upplevdes detta enbart ge positiva effekter för barnens välmående bland annat genom att 

eleverna orkar mer under lektionerna, är lugnare och kan koncentrera sig bättre på sina 

uppgifter. Flera respondenter ansåg dock att trängsel i schemat, tidsbrist och kraven på att uppnå 

läroplanens kunskapsmål ofta ledde till att rörelsepauser prioriteras bort i undervisningen. Att 

arbetet prioriteras olika kan därmed bidra till att elever ges olika förutsättningar för att vara 
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dagligt fysiskt aktiva. Detta i sin tur kan även leda till att de övergripande folkhälsoinsatserna 

relaterade till målområdena Barn och ungas uppväxtvillkor och Fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2015) blir ojämlika skolor och klasser emellan. För att undvika att 

rörelse i undervisningen bortprioriteras kan det vara nödvändigt att sprida kunskapen om att en 

minskning av akademiska ämnen inte påverkar skolbetyget eller ämnesspecifika provresultat 

när denna tid ersätts med fysisk aktivitet, utan snarare tvärtom (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2010; Donnelly m.fl., 2009; Ericsson & Karlsson, 2014).  

När det gäller måluppfyllelse av läroplanens strävansmål att erbjuda daglig fysisk aktivitet 

varierade upplevelserna av hur skolan uppnår målet att sträva efter att erbjuda eleverna daglig 

fysisk aktivitet. En orsak till detta kan ha att göra med att synen på fysisk aktivitet verkade 

variera mellan respondenterna. Forskning bekräftar att lärares syn på fysisk aktivitet kan 

påverka arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet (Jenkinson & Benson, 2010). De 

respondenter som upplevde att de långa rörelsemomenten var de viktigaste källorna för fysisk 

aktivitet ansåg även oftare att skolan når upp till läroplanens mål genom idrottsundervisningen 

och de rastaktiviteter som erbjuds. Dessa respondenter ansåg även oftare att det bör ordnas fler 

möjligheter till varierande aktiviteter på raster samt att idrottsundervisningen måste öka i 

skolan. De respondenter som ansåg att de korta rörelsemomenten hade stor betydelse för 

barnens dagliga aktivitetsnivå upplevde däremot oftare att skolan inte uppnår läroplanens mål. 

Rektorns syn på fysisk aktivitet verkade även vara speciellt viktigt för hur arbetet med att främja 

daglig fysisk aktivitet upplevdes vara organiserat och prioriterat på skolan, något som även 

bekräftas av tidigare studier (Jenkinson & Benson, 2010). I de fall där rektorn ansåg att den 

viktigaste källan till fysisk aktivitet var de längre rörelsemomenten såsom raster och 

idrottsundervisning, verkade denna syn även påverka hela skolans arbete med daglig fysisk 

aktivitet genom att arbetet till stor del då bestod av åtgärder som ökade möjligheterna till 

varierade aktiviteter på raster. Dessa rektorer poängterade även i större utsträckning vikten av 

ökat antal timmar Idrott och hälsa. I de skolor där rektorn däremot lade stor vikt vid de korta 

rörelsemomenten i undervisningen upplevdes att lärarna getts större möjligheter till att arbeta 

med detta. Därtill upplevdes att daglig fysisk aktivitet getts större plats vid planering och 

organisering av verksamheten i de skolor där rektorn lade stor vikt vid att integrera daglig fysisk 

aktivitet i verksamheten. Den varierande synen på fysisk aktivitet tyder på en bristande kunskap 

om att fysisk aktivitet och stillasittande aktiviteter är oberoende riskfaktorer för ohälsa och för 

tidig död (Dunstan m.fl., 2010; Folkhälsomyndigheten, u.å.-b; Katzmarzyk m.fl., 2009). I 
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arbetet med att öka hälsofrämjande insatser i skolan är det därmed essentiellt att öka förståelsen 

för att ett ökat antal långa fysiska aktivitetspass såsom idrottslektioner och rastaktiviteter inte 

kompletterar frånvaron av rörelsepauser i undervisningen, och vice versa.  

Samtidigt som majoriteten av respondenterna ansåg att skolan uppnår läroplanens mål för 

daglig fysisk aktivitet upplevde många även svårigheter med att nå de elever som inte är aktiva 

på raster eller utanför skolan. Majoriteten ansåg även att skolan gällande dessa elever inte 

lyckas uppnå läroplanens mål. Forskning visar att barns aktivitetsnivå påverkas av 

familjeförhållanden såsom låg socioekonomisk status och attityder (Williams m.fl., 2002; 

WHO, 2007). Det är därmed sannolikt att de barn som inte tar del av de aktiviteter som erbjuds 

i skolan inte heller har förutsättningar att vara det utanför skolan. Att fånga upp dessa barn 

skulle därmed vara av största vikt för att minska hälsoklyftorna och eftersträva det nationella 

målet att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen” (CSDH, 2008; Folkhälsomyndigheten, 2015). En respondent upplevde att de 

elever som inte uppskattar idrottsundervisningen eller är aktiva på raster lättare kan nås genom 

de rörelsepauser som erbjuds i undervisningen. Detta visar att ett ökat arbete med rörelsepauser 

i undervisningen kan aktivera de elever som annars inte är fysiskt aktiva. De varierande 

upplevelserna av hur skolan uppnår läroplanens mål kan även tyda på att betydelsen av 

uppdraget till stor del är beroende av läsarens egen tolkning av målet utifrån den egna synen 

och erfarenheten av fysisk aktivitet. Detta kan därmed vara en av orsakerna till att arbetet med 

att stimulera daglig fysisk aktivitet upplevs variera mellan skolorna.  

En verksamhet som ansågs komplettera skolans arbete med att främja daglig fysisk aktivitet var 

Fritidshemmet, genom att vara del av skoldagen men även genom att fungera som en 

förlängning av den för många elever. Intressant är dock att många respondenter även upplevde 

att fritidsverksamheten efter skolans slut bidrar till att inskrivna elever får mer daglig fysisk 

aktivitet än de utskrivna. Det saknas studier som undersöker fritidsverksamhetens effekt på 

elevers aktivitetsnivå, men det kan antas att denna upplevelse är korrekt gällande de elever som 

inte är fysiskt aktiva utanför skolan. Om så är fallet kan det vara nödvändigt att öka sådana 

insatser som motiverar de elever som skriver ut sig att fortsätta delta i fritidsverksamheten. För 

att kunna dra slutsatser om nödvändiga insatser krävs dock fortsatt forskning inom detta 

område. 
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Upplevelsen av det stöd som ges i arbetet med att främja elevers dagliga fysiska aktivitetsnivå 

Hur aktivt arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet i undervisningen och på raster är ansågs 

delvis bero på hur rektorn stöder personalen i detta arbete. Detta resultat bekräftas i en 

enkätstudie där det framkommer att stöd från rektorn och ledningen samt möjlighet till 

kompetensutveckling är viktigt för att arbeta med att främja daglig fysisk aktivitet (Jenkinson 

& Benson, 2010).  Att ett aktivt intresse och stöd från rektorer upplevdes vara viktigt framkom 

även genom att detta uppfattades leda till att beslutet att arbeta med att främja daglig fysisk 

aktivitet var ett beslut som skolan gemensamt hade tagit. I de fall där respondenterna däremot 

upplevde begränsat stöd och intresse från rektorn ansågs det även att beslutet att arbeta med 

uppdraget enbart låg på läraren.  

Upplevelsen av ett begränsat stöd och intresse från kommunen samt avsaknaden av kännedom 

om kommunala styrdokument för arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet kan tyda på att 

läroplanens uppdrag inte är uttalat på högre nivå. Detta visar sig också genom den entydiga 

upplevelsen om att beslutet att arbeta med uppdraget ligger på rektor- och/eller på lärarnivå. 

WHO (2007) bekräftar att en förståelse för betydelsen av daglig fysisk aktivitet på lokal och 

nationell nivå bör finnas för att ge uppdraget större plats i skolans verksamhet (WHO, 2007). 

Ett ökat intresse och stöd från beslutsfattare på lokal och nationell nivå kan därmed vara 

nödvändigt för att insatserna för daglig fysisk aktivitet ska öka och göras mer likvärdiga skolor 

emellan.  

Att upplevelsen av andra lärares stöd och intresse i arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet 

varierade kan delvis ha att göra med lärarens individuella förutsättningar. I studier som 

undersöker lärares upplevda barriärer för att främja daglig fysisk aktivitet i skolan framgår att 

faktorer såsom tilltro till effekten av fysisk aktivitet, intresset för att undervisa i fysisk aktivitet, 

tidigare negativa erfarenheter av fysisk aktivitet samt avsaknad av utbildning, kunskap och 

kompetens  kan påverka i hur stor utsträckning läraren väljer att arbeta med att främja elevers 

dagliga fysisk aktivitet (Jenkinson & Benson, 2010) Detta kan därmed leda till att lärare som 

exempelvis saknar intresse eller kunskap om att arbeta med fysisk aktivitet inte heller visar stöd 

till andra lärare i detta arbete.  

I denna studie framgick även att ett delat ansvar mellan hem och skola upplevdes vara viktigt 

för att arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet i skolan ska ha någon effekt. Samtidigt 

upplevdes dock en avsaknad av stöd och intresse från föräldrar gällande arbetet med att främja 

daglig fysisk aktivitet. Att en del upplevde att intresset för skolans verksamhet ökar om skolan 
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informerar föräldrarna om verksamheten kan tyda på att kommunikationen och samarbetet med 

föräldrar inte är etablerat. Enligt WHO:s (2007) rapport spelar föräldrar och familj en viktig 

roll vid främjandet av goda motionsvanor i tidig ålder. För att föräldrar ska bli mer engagerade 

i skolans arbete med daglig fysisk aktivitet krävs dock att skolor är öppna och mottagliga för 

idéer från föräldrar samt informerar dem om det arbete som sker i skolan (WHO, 2007). 

Eftersom hem och skola är de två viktigaste arenorna för att etablera goda levnadsvanor i tidig 

ålder kan därmed ett ökat samarbete mellan dessa aktörer vara nödvändiga för att insatserna för 

att främja daglig fysisk aktivitet ska ge en större effekt.   

Enligt skollagens 9 § ska elever ha möjlighet att påverka skolans innehåll och utformning (SFS 

2010:800, 2010). Delaktighet och inflytande är även en förutsättning för god hälsa på lika 

villkor (Folkhälsomyndigheten, 2015).  Att ge barn och unga större möjlighet att påverka 

innehållet i skoldagen så att mer fokus läggs på daglig fysisk aktivitet kan därmed ge långsiktiga 

hälsovinster. Den entydiga upplevelsen om att elever visar stort intresse för de aktiviteter som 

erbjuds i skolan tyder därmed på att ökade insatser för fysisk aktivitet kan vara nödvändiga för 

att ta hänsyn till elevernas rätt till inflytande. Det är dock viktigt att vid utformande av 

varierande aktiviteter se till alla barns individuella förutsättningar och behov bemöts för att nå 

även de elever som av olika orsaker inte är aktiva utanför skolan.  

Upplevelsen av faktorer som påverkar förutsättningarna att främja daglig fysisk aktivitet 

Faktorer relaterade till skolans förutsättningar som ansågs påverka arbetet med daglig fysisk 

aktivitet var många och förekom på både samhälls-, skol-, lärar- och elevnivå. Många av de 

upplevda påverkande faktorerna som togs upp av respondenterna i denna undersökning 

bekräftas av flera tidigare studier. Morgan och Hansen (2008) klassificerar påverkande faktorer 

som antingen institutionella eller lärarrelaterade. Denna studie visar dock på att de främsta 

påverkande faktorerna är institutionella, dvs. utanför personalens kontroll (Morgan & Hansen, 

2008). Flera studier visar på att institutionella faktorer som begränsar arbetet med fysisk 

aktivitet kan bestå av bland annat begränsningar i budgeten, knappa resurser, avsaknad av 

professionell utveckling, trängsel i schemat och brist på lokaler och utrustning (Le Mausier & 

Corbin, 2006; Morgan & Hansen, 2008). Liknande resultat har även framkommit i en 

enkätundersökning som rapporterar att några av de viktigaste faktorerna för att stimulera elever 

till fysisk aktivitet är tillgång till lokaler, tillgång till lämpliga undervisningsutrymmen, stöd 

från annan personal samt stöd från ledning och administration (Jenkinson & Benson, 2010). I 

en fokusgruppundersökning av Dwyer och medarbetare (2003) framgår även att tidsbrist och 
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de höga kraven på att nå upp till läroplanens kunskapsmål kan försvåra integreringen av fysisk 

aktivitet i den dagliga undervisningen. Att detta även upplevdes av respondenterna i denna 

studie tyder på att svårigheterna med att prioritera fysisk aktivitet i undervisningen  verkar vara 

både ett nationellt och internationellt problem. I undersökningen av Dwyer och medarbetare 

(2003) framkommer även att svårigheter att nå upp till läroplanens mål om att främja daglig 

fysisk aktivitet ansågs bero på att uppdraget till skillnad från andra läroämnen saknar en 

närmare beskrivning av hur målet ska uppfyllas. Detta var  något som togs upp av en respondent 

i denna studie genom en önskan om att uppdraget förtydligas och konkretiseras för att ges större 

betydelse.  Därtill ansågs även att många saknar kännedom om att detta uppdrag faktiskt 

existerar, vilket ytterligare bekräftar att uppdraget kan behöva förtydligas. Dwyer och 

medarbetare (2003) rapporterar även att det upplevs ett stort ansvar för att leva upp till de 

förväntningar och krav som ställs från regeringen och föräldrar gällande elevernas prestationer 

i de akademiska läroämnena, vilket kan bidra till att fysisk aktivitet i undervisningen inte 

prioriteras (Dwyer m.fl., 2003). Även detta var något som togs upp av respondenterna i denna 

studie, genom att föräldrarnas förväntningar på innehållet och de höga kraven på dokumentation 

och bedömning av elevers prestationer ansågs påverka arbetet med att främja daglig fysisk 

aktivitet. Flera studier bekräftar även resultaten från denna studie gällande respondenternas 

upplevelser att möjligheten att erbjuda fysiska aktiviteter utomhus på ett säkert och organiserat 

sätt är beroende av väder, skolmiljöns kvalitet och personalantalet (Dwyer m.fl., 2003; Pagels 

m.fl., 2014).  

En vanlig upplevelse bland respondenterna i denna studie var att en faktor som försvårar arbetet 

med daglig fysisk aktivitet i skolan är samhällsförändringen som har lett till minskat intresse 

för fysisk aktivitet och ökat intresse för elektronisk underhållning och andra stillasittande 

aktiviteter både i och utanför skolan. En studie av Boyle, Jones och Walters (2008) bekräftar 

att det faktum att studenter lockas av den ökade tillgången till stillasittande aktiviteter både kan 

påverka möjligheten att erbjuda daglig fysisk aktivitet samt hur elever deltar i dessa aktiviteter 

(Boyle m.fl., 2008). Det krävs därmed ökade insatser för att bemöta denna samhällsförändring. 

En eventuell möjlighet kan vara att kombinera elektronisk underhållning med fysisk aktivitet 

genom så kallade aktiva TV-spel eller Exergames där kroppsrörelse utgör det centrala inslaget 

i spelet. Sådana spel lyfts i allt större utsträckning fram som ett potentiellt redskap för att 

stimulera den dagliga fysiska aktiviteten i skolan (Quennerstedt m.fl., 2015). Studier som 

undersöker effekten av aktiva TV-spel på kroppssammansättning och aktivitetsnivå har funnit 
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varierande men mestadels gynnsamma resultat (Biddiss & Irwin, 2010; Maddison m.fl., 2011). 

Det krävs dock ytterligare studier som undersöker de långsiktiga effekterna av användningen 

av aktiva TV-spel samt ökad kunskap om hur dessa kan användas i skolans undervisning.  

Metoddiskussion 

Vid kvalitativa undersökningar ska tillförlitligheten bedömas utifrån studiens trovärdighet 

(credibility), pålitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability) (Graneheim & 

Lundman, 2004; Malterud, 2001). Nedan diskuteras studiens tillförlitlighet utifrån ovanstående 

begrepp.  

I kvalitativa studier handlar trovärdighet om hur väl valet av kontext, urval, 

datainsamlingsmetod och analysmetod stämmer överens med studiens syfte (Graneheim & 

Lundman, 2004). I denna studie eftersträvades trovärdighet genom att urvalet av skolor och 

rektorer skedde strategiskt för att erhålla så varierande svar som möjligt (Henricson, 2012). 

Detta bidrog till att en geografisk spridning erhölls vilket fångade upp skolor med olika 

miljörelaterade och organisatoriska förutsättningar. Därtill var en styrka att respondenterna 

hade olika arbetserfarenhet, kompetens och kön vilket bidrog till en rikare variation av svar på 

studiens frågeställningar. En svaghet med urvalet är dock att rektorerna själva fick välja vilka 

lärare som deltog vilket kan ha lett till att de mer lämpade respondenterna inte tillfrågades. Ett 

exempel på detta är att tre av respondenterna som rektorerna hade valt ut inte matchade 

inklusionskriterierna och därmed exkluderades efter att datainsamlingen var genomförd. Detta 

hade kunnat undvikas om forskaren hade varit tydligare i sin kommunikation med rektorerna 

om vilken arbetsuppgift och kompentens lärarna skulle ha. Valet av semistrukturerade 

intervjuer bidrog till att innehållsrika svar samlades in eftersom följdfrågor om intressanta 

ämnen kunde ställas. Detta gav en god möjlighet att besvara syftet och de tre övergripande 

frågorna.  Trovärdighet under analysfasen eftersträvades genom att de meningsbärande 

enheterna, kondenserade meningsenheterna, koderna, subkategorierna och kategorierna samt 

formuleringen av dessa granskades av forskarens handledare samt av två sakkunniga 

tjänstepersoner med erfarenhet av ämnet. Detta bidrog till att kategorierna och subkategorierna 

bättre representerade innehållet och besvarade studiens syfte. Något som kan ha påverkat 

studiens trovärdighet är dock forskarens förkunskaper. Forskaren hade med sin utbildning i 

fysioterapi god kännedom om fysisk aktivitet, men däremot begränsade kunskaper om skolans 

verksamhet. Detta kan ha lett till att viktiga följdfrågor inte ställdes samt att förståelsen av 

termen daglig fysisk aktivitet kan ha varit olika hos forskaren och respondenterna. För att 
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undvika detta eftersträvades en öppen dialog under intervjun, där följdfrågor från både 

forskaren och respondenterna tilläts. Därtill försökte forskaren under samtliga intervjuer 

förtydliga respondentens svar genom att sammanfatta det som sades eller genom att be 

respondenten förtydliga de svar som forskaren upplevde som svårförståeliga. Vidare 

eftersträvades trovärdighet genom att ställa öppna frågor som tillät respondenten att svara 

utifrån sina egna kunskaper och upplevelser. För att minimera risken för att respondenten gav 

önskvärda svar poängterades även att ingen förkunskap eller erfarenhet av att arbeta med fysisk 

aktivitet var nödvändig. Trovärdigheten kan dock ha påverkats av forskarens begränsade 

erfarenheter av kvalitativ metod. För att minimera risken för detta fördes kontinuerlig 

diskussion med forskarens handledare gällande genomförandet av studiens datainsamling, 

bearbetning och analys. 

Med pålitlighet menas i vilken grad som insamlat data förändras samt de beslut som leder till 

att forskaren utvecklar sitt arbetssätt över tid (Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom 

forskaren hade begränsad erfarenhet av att utföra kvalitativ metod har detta troligen orsakat att 

forskaren över tid förändrat sitt arbetssätt i takt med ökad erfarenhet. För att stärka studiens 

pålitlighet genomfördes två pilotintervjuer innan datainsamlingens start. Detta möjliggjorde att 

intervjuguidens frågor innan datainsamlingen kunde justeras och förtydligas samtidigt som 

forskaren gavs möjlighet att utveckla färdigheter i att genomföra intervjuer (Henricson, 2012). 

Det är dock troligt att forskarens sätt att intervjua och ställa öppna frågor fortsatte att utvecklas 

över tid, vilket kan ha lett till en varierande kvalitet på hur data samlades in. För att minimera 

denna påverkan eftersträvades att intervjuerna skedde i ett tyst och avskilt rum och genomfördes 

på samma sätt varje gång samt genom inspelningsutrustningen kontrollerades på förhand 

(Henricson, 2012). En svaghet som dock kan ha lett till försämrad pålitlighet var att intervjuerna 

skedde i skolans lokaler och därmed fanns ingen möjlighet att på förhand förbereda rummets 

utseende. Därtill var det inte alltid möjligt att sitta avskilt utan att störas av utomstående vilket 

ledde till avbrott i några av intervjuerna samt försämrad ljudkvalitet på dessa inspelningar 

(Henricson, 2012). En begränsning var även att en intervju på respondentens önskan skedde i 

ett café, vilket ledde till sämre ljudkvalitet och att respondentens svar eventuellt kan ha 

påverkats.  

I kvalitativa studier pratas vanligen om överförbarhet, vilket innebär i hur stor utsträckning 

resultatet kan överföras till andra situationer och grupper. Forskaren kan då ge förslag på 

överförbarheten, men det är upp till läsaren att avgöra huruvida resultaten går att överföra till 
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andra sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). Det är möjligt att upplevelserna av arbetet 

med att främja elevers dagliga fysiska aktivitet även kan upplevas av lärare och rektorer i andra 

svenska skolor. Resultatet från denna studie kan därmed ge en övergripande bild av upplevelsen 

av arbetet med att främja daglig fysisk aktivitet i svenska förskolor samt låg- och 

mellanstadieskolor.  

Vid genomförandet av kvalitativa studier är det viktigt att förutom de fyra etiska huvudkraven 

för god forskning (Vetenskapsrådet, 2002) även ta hänsyn till flera etiska dilemman som uppstår 

under studiens gång. Kvale och Brinkmann (2014) redovisar vikten av att överväga vilket 

vetenskapligt värde den nya kunskapen genererar men även hur denna kunskap kan förbättra 

den mänskliga situationen som undersöks. Därtill är det viktigt att ta hänsyn till vilka 

konsekvenser som studien får för respondenten under och efter intervjun. Vidare är det viktigt 

att försäkra sig om att texten och analysen är lojal mot respondentens uttalanden (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I denna studie gavs respondenterna möjlighet att ta del av det transkriberade 

materialet, men samtliga önskade endast läsa den färdiga studien. För att undvika omedvetna 

missförstånd gällande respondenternas uttalanden analyserades de kondenserade 

meningsenheterna tillsammans med deras kontext. Vidare var forskaren, oberoende var 

intervjun genomfördes, begränsad gällande möjligheten att låsa dörrar, vilket ledde till att 

intervjuerna vid vissa tillfällen stördes av utomstående personer. Eftersom intervjun inte 

behandlade någon för respondenten känslig information ansågs detta dock inte bidra till 

negativa konsekvenser för respondenterna.   

Kliniska implikationer 

Resultatet från denna studie kan vara värdefullt för skolpersonal samt lokala och nationella 

beslutsfattare som arbetar med att utveckla och förändra arbetet med att främja daglig fysisk 

aktivitet i skolan. Kunskap om skolpersonalens upplevelser av arbetet med att stimulera barn 

till fysisk aktivitet utifrån det stöd som ges och de faktorer som påverkar skolans förutsättningar 

kan även ligga som grund för utvecklingen av insatser som syftar till att främja barns hälsa och 

dagliga fysiska aktivitetsnivå.  

Vidare forskning 

För att öka insatserna med att bemöta de elever som är fysiskt inaktiva krävs ökad kunskap om 

hur skolor arbetar med att erbjuda elever dagliga fysiska aktiviteter på ett individanpassat sätt. 

Eftersom rektorer spelar en central roll i främjandet av daglig fysisk aktivitet i skolan krävs 
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även ökad kunskap om hur rektorers intresse och motivation för detta arbete kan öka. För att 

tillgodose elevers intresse för elektronisk underhållning krävs även ökad kännedom om hur 

detta intresse kan kombineras med fysisk aktivitet i skolans undervisning. Därtill kan ökad 

kunskap om fritidsverksamhetens effekt på elevers fysiska aktivitetsnivå vara värdefull för att 

prioritera insatser som motiverar elever att fortsätta delta i fritidsverksamheten.  

Slutsats 

Eftersom motionsvanor i ung ålder är avgörande för individens hälsa senare i livet, är ökat 

stillasittande och minskad fysisk aktivitet en alarmerande hälsorisk. Skolan spelar en viktig roll 

i främjandet av barns dagliga fysiska aktivitet. Denna studie visar att arbetet med att främja 

daglig fysisk aktivitet upplevdes vara viktigt för barnens hälsa och lärande, men ansågs 

samtidigt variera gällande mängd och förekomst beroende på hur fysisk aktivitet planerades in 

i verksamheten. Därtill ansågs stöd från rektor, kommun och föräldrar vara viktigt för att fysisk 

aktivitet ska prioriteras, men upplevdes variera och i många fall vara begränsat. Faktorer som 

upplevdes påverka förutsättningarna för att främja daglig fysisk aktivitet var bland annat de 

höga kraven på att uppnå läroplanens kunskapsmål, lärarnas och rektorns syn på fysisk aktivitet, 

skolgårdens karaktär samt tillgången till stimulerande miljöer. Därtill upplevdes elevernas 

minskade intresse för fysisk aktivitet och det ökade intresset för elektronisk underhållning vara 

en utmaning. För att öka insatserna som syftar till att främja elevers dagliga fysiska aktivitet 

bör medvetenheten om läroplanens uppdrag öka. Därtill krävs ökad förståelse för betydelsen av 

korta regelbundna rörelsepauser för barns hälsa, lärande och akademiska prestationer. För att 

skolor ska ges större möjligheter att arbeta med att främja daglig fysisk aktivitet bör även 

läroplanens uppdrag prioriteras och ges större utrymme vid planering av skolans verksamhet. 

För att detta ska vara möjligt krävs dock ett ökat stöd till både lärare och rektorer i detta arbete.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Faktafrågor: 

1. Ge en kort presentation av skolan du arbetar på. 

2. Vilka är dina uppgifter på skolan? 

Frågeområden  

1. Skolans arbete med daglig fysisk aktivitet utöver ämnet Idrott och hälsa 

Följdfrågor 

a. Hur arbetar ni med att stimulera barnen till daglig fysisk aktivitet?  

b. Hur är det här arbetet etablerat?  

c. Vad tycker du daglig fysisk aktivitet i skolan bidrar till för barnen? 

d. Vilka svårigheter ser du i arbetet med fysisk aktivitet utanför ordinarie 

idrottslektioner?  

e. Vems ansvar är det att öka barnens dagliga aktivitetsnivå? 

2. Involverade aktörers stöd till skolan i arbetet med daglig fysisk aktivitet utöver 

ämnet Idrott och hälsa. 

Följdfrågor 

a. Vilket intresse ser ni från involverade aktörer för att införa mer fysisk aktivitet 

under skoldagen?  

b. Hur stöder rektorn er i arbetet med att stimulera barnen till ökad fysisk 

aktivitet? (Endast lärare) 

c. Hur stöder kommunen er i arbetet med att stimulera barnen till ökad fysisk 

aktivitet?  

d. Var ligger beslutet om att främja ökad daglig fysisk aktivitet i skolan? 

e. Var borde ett beslut ligga enligt dig? 

 

3. Förutsättningar för att stimulera barnen till fysisk aktivitet.  

Följdfrågor 

a. Vad påverkar era möjligheter att erbjuda era elever daglig fysisk aktivitet? 

b. Vad skulle du vilja att görs för att se till att barnen får tillräcklig daglig fysisk 

aktivitet i skolan? 

 

4. I läroplanen står att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

[…]Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 

för hela skoldagen. Vad anser du om dessa riktlinjer? 

 

5. Enligt den nordiska rekommendationen ska barn och unga erbjudas minst 60 minuters 

fysisk aktivitet per dag. Vad anser du om dessa rekommendationer? 

  



 

 

 

 

Bilaga 2: Informationsbrev till rektorer 

         

   

 

Rörelse under skolans hela dag – tid utanför ordinarie idrottslektioner 

Hej!  

Jag heter Elin Strandberg och läser sista terminen på Mastersprogrammet i Folkhälsa vid 

Uppsala Universitet. Jag skriver till dig för att fråga om du som rektor och dina lärare på din 

verksamhet är intresserade av att delta i en intervjustudie som jag gör i samarbete med 

Sveriges Kommuner och Landsting där syftet är att undersöka hur ni arbetar med att främja 

era elever att vara fysiskt aktiva inom ramen för hela skoldagen utöver ordinarie 

idrottslektioner. Förhandskunskap om fysisk aktivitet är inget krav. 

Enligt läroplanen ska barn ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen, men kunskap om vad som faktiskt görs ute på verksamheterna är förhållandevis 

liten.  Syftet med studien är därför att få bättre förståelse för vad som görs ute på skolor för att 

stimulera barnen, vilka förutsättningar som finns och vilket stöd som ges till skolor i detta 

arbete.  

Intervjuerna planeras ske under mars månad och ta ca 30-45 minuter. Om du är intresserad av 

att delta bjuds du och lärarna in till enskilda intervjuer som hålls på skolan, gärna i ett avskilt 

rum. Intervjun kommer att spelas in för att kunna analyseras, men ert deltagande kommer att 

vara anonymt och det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Endast jag 

och min handledare kommer att ha tillgång till materialet som raderas efter studiens slut. 

Deltagandet är frivilligt och det är möjligt att när som helst avbryta sitt deltagande om så 

önskas. Resultatet kommer att presenteras i en uppsats och utgöra mitt examensarbete (30hp) 

för Mastersprogrammet i Folkhälsa vid Uppsala Universitet. Resultatet kan även komma att 

användas av Sveriges Kommuner och Landsting som grund för en framtida påverkansinsats.  

Om ni är intresserade av att delta eller har frågor, vänligen kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar, 

Elin Strandberg    Afsaneh Koochek 

Leg. fysioterapeut   Leg. dietist  

Masterstudent   PhD 

elin-strandberg@hotmail.com  afsaneh.koochek@pubcare.uu.se 

tel. 070-875 33 29  tel. 070-855 50 11 



 

 

 

 

Bilaga 3: Informationsbrev till lärare 

         

   

 

Rörelse under skolans hela dag – tid utanför ordinarie idrottslektioner 

Hej!  

Jag heter Elin Strandberg och läser sista terminen på Mastersprogrammet i Folkhälsa vid 

Uppsala Universitet. Jag skriver till dig för att fråga om du är intresserad av att delta i en 

intervjustudie som jag gör i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, där syftet är 

att undersöka hur ni arbetar med att främja era elever att vara fysiskt aktiva inom ramen för 

hela skoldagen utöver ordinarie idrottslektioner. Förhandskunskap om fysisk aktivitet är inget 

krav. 

Enligt läroplanen ska barn ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen, men kunskap om vad som faktiskt görs ute på verksamheterna är förhållandevis 

liten.  Syftet med studien är därför att få bättre förståelse för vad som görs ute på skolor för att 

stimulera barnen, vilka förutsättningar som finns och vilket stöd som ges till skolor i detta 

arbete.  

Intervjuerna planeras ske under mars månad och ta ca 30-45 minuter. Om du är intresserad av 

att delta bjuds du in till en intervju som hålls på skolan, gärna i ett avskilt rum. Intervjun 

kommer att spelas in för att kunna analyseras, men ditt deltagande kommer att vara anonymt 

och det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Endast jag och min 

handledare kommer att ha tillgång till materialet som raderas efter studiens slut. Deltagandet 

är frivilligt och det är möjligt att när som helst avbryta deltagandet om så önskas. Resultatet 

kommer att presenteras i en uppsats och utgöra mitt examensarbete (30hp) för 

Mastersprogrammet i Folkhälsa vid Uppsala Universitet. Resultatet kan även komma att 

användas av Sveriges Kommuner och Landsting som grund för en framtida påverkansinsats.  

Om du är intresserad av att delta eller har frågor, vänligen kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar, 

Elin Strandberg    Afsaneh Koochek 

Leg. fysioterapeut   Leg. dietist  

Masterstudent i folkhälsa   PhD 

elin-strandberg@hotmail.com  afsaneh.koochek@pubcare.uu.se 

tel. 070-875 33 29  tel. 070-855 50 11 

 


