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Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka förutsättningar och 
möjligheter elever har att utöva fysisk aktivitet på två geografiskt 
olikt belägna skolor. Vår undersökning är baserad på observationer, 
en enkät och intervjuer. Resultaten visar att de båda skolorna skiljer 
sig åt både när det gäller utemiljön och innemiljön. Vidare 
framkommer det att rektorernas och lärarnas inställning till fysisk 
aktivitet, på de båda undersökta skolorna spelar en avgörande roll för 
barnens fysiska aktivitet under skoltid. Alla är överrens om att den 
fysiska aktiviteten är bra för eleverna men har olika åsikter om hur 
den ska bli ett naturligt inslag i skolan. Resultaten visar dock på att 
det finns en okunskap gällande skolans uppdrag som har med den 
fysiska aktiviteten att göra. Trots skolornas meningsskiljaktighet 
visar våra resultat att majoriteten av eleverna på de båda skolorna 
anser sig vara fysiskt aktiva under skoldagen samt fritiden. Vår 
slutsats är att båda skolorna har förutsättningarna till fysisk aktivitet 
men möjligheterna skiljer sig.  
 
 
 
Nyckelord: Fysisk aktivitet, fysiska rum, miljö och hälsa.  
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1. Inledning 
I media larmas om att barn och unga tenderar att minska sin dagliga fysiska 
aktivitet. I Surgeon General´s Report on Physical Activity and Health (1996) och 
World Health Report (2002) påvisas en stark trend att barn och unga rör på sig 
alldeles för lite. Vårt stressade samhälle är ett klimat som inte lika ofta som förr 
bjuder in barnen till spontan fysisk aktivitet. Den tid som förr ägnades åt lek och 
spontanidrott ägnas i dag ofta åt att titta på TV eller sitta framför datorn. Vidare 
finns att läsa i den amerikanska rapporten från 1996 (Surgeon General´s Report 
on Physical Activity and Health) att för mycket stillasittande tenderar till en 
ökad ohälsa bland våra unga.      

Konsekvenserna av för lite fysisk aktivitet kan bli ett direkt hot och en riskfaktor 
mot vår hälsa. För mycket stillasittande och osunda matvanor genererar till att 
vi utvecklar övervikt och andra hälsotillstånd som i sin tur har en mängd 
följdsjukdomar i släptåg. Medicinska undersökningar (World Health report 
2002) påvisar en ökning vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar samt utvecklandet 
av diabetes typ 2 som direkt kan kopplas samman med fysisk inaktivitet och 
övervikt. Hur vi mår påverkar oss i vårt dagliga arbete och i våra prestationer. 
För att vi ska kunna fungera under dagarna är det vikigt att vi tar hand om 
kroppen. Vi måste äta, sova och röra på oss för att kroppen ska få energi till att 
orka arbeta. Denna balans kan vara väsentlig för inlärningsprocessen.      

Eftersom många barn i dag lever en stillasittande tillvaro i hemmen är det 
viktigt att få in den fysiska aktiviteten under skoldagen (Bispfors, 1995). I Lpo 
94 (Skolverket, 2006) kan man läsa under rubriken skolans uppdrag att 
”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 
ramen för hela skoldagen”(s.25). I en slutrapport som Myndigheten för 
skolutveckling (2005) skriver gällande skolans ansvar att erbjuda daglig och 
regelbunden fysisk aktivitet, finns att läsa att skolplanerna inte ger någon 
angiven tid eller närmare definition av fysisk aktivitet. ”Regeringen har dock 
givit uttryck för att minst 30 minuter per dag kan vara ett riktmärke”(s. 4). Då 
handlar det inte bara om de obligatoriska idrottstimmarna, utan vilka 
möjligheter skolan har att erbjuda eleverna fysisk aktivitet under exempelvis 
raster och i viss mån i undervisningen. Möjligheterna att kunna utöva fysisk 
aktivitet kan se väldigt olika ut vid skolor. En del skolor är mycket privilegierade 
eftersom de ligger i sådan omgivning där det är nära till miljöer som lämpar sig 
bra för fysisk aktivitet. Andra skolor är inte lika gynnade. 

I denna studie har därför två skolor med olika fysiska betingelser undersökts. 
Skolorna skiljer sig åt på många plan. Den ena skolan ligger mitt inne i staden 
med en rik kulturell mångfald bland eleverna, den andra skolan ligger på landet 
där den kulturella mångfalden inte är lika stor.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa vilka förutsättningar och möjligheter 
elever har att utöva fysisk aktivitet på två geografiskt olikt belägna skolorna.  

1.2 Frågeställningar    
1)   Hur ser de olika fysiska rummen ut för eleverna på skolorna? 
2) Hur ser den fysiska aktiviteten ut bland eleverna på respektive skola? 
3) Hur är rektorernas och lärarnas inställning till den fysiska aktiviteten på 

respektive skola? 

1.3 Begreppsdefinition 
Vi har i denna studie valt att definiera begreppet fysisk aktivitet som 
Rasmussen & Red (2004): all rörelse oberoende av tid och plats är fysisk 
aktivitet. Vi tillägger även i vår definition att denna rörelse ska aktivera större 
delen av kroppen. När vi pratar om de fysiska rummen menar vi alla rum och 
alla platser barnen befinner sig i under skoldagen, både ute och inne.  
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2. Litteratur 
I detta kapitel kommer vi att behandla vad litteraturen säger om den fysiska 
aktiviteten och dess miljö. Vi har valt att strukturera litteraturen för att göra den 
mer lättläst, vilket har gjorts med hjälp av underrubriker som skapats utifrån 
vissa kriterier. Dessa kriterier och underrubriker har vuxit fram som ett samspel 
mellan litteraturen, våra forskningsfrågor och vårt syfte. Vi har utifrån fråga 1 
(se avsnitt 1.2) angivit miljön som ett kriterium för en underrubrik. Vidare har 
fråga 2 och 3 (se avsnitt 1.2) legat till grund för underrubriker där begreppet 
fysisk aktivitet har definieras. Fråga 3 (se avsnitt 1.2) har även legat till grund 
för underrubrikerna som behandlar sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, 
rekommendationer för bevarande av god hälsa samt sambandet mellan fysisk 
aktivitet och inlärning. Litteraturen har gett oss ett underlag för analys och 
diskussion.   

2.1 Definition av begreppet fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet kan definieras, enligt Rasmussen & Red (2004), som 
kroppsövningar som ger energiförbrukning mer än den metabolism som 
upprätthåller våra kroppsfunktioner. Med andra ord ska den fysiska aktiviteten 
innefatta alla rörelser vi gör oberoende i vilket sammanhang eller av vilket syfte 
vi gör det. När vi talar om en mer strukturerad och planerad fysisk aktivitet 
kallar vi det ”motion”. Genom motion vidmakthåller vi en eller flera 
komponenter av fysisk kondition, nämligen kroppens förmåga att ta upp syre, 
muskelstyrka och musklernas uthållighet. Begreppet ”träning” innebär att det 
ofta finns en målsättning att exempelvis öka prestationsförmågan, detta är 
mycket synbart inom idrotten (Rasmussen & Red, 2004). 

Myndigheten för skolutveckling (2005) skriver att Statens folkhälsoinstituts 
definition av fysisk aktivitet är all typ av rörelse som ger en ökad 
energiomsättning. De menar också att fysisk aktivitet inte är detsamma som 
motion eller träning och att vi måste skilja på detta. ”Motion är en medveten 
fysisk aktivitet med viss avsikt, t.ex. ökat välbefinnande, framtida bättre hälsa, 
att det är skönt och roligt att röra på sig. Träning innebär en klar målsättning att 
öka prestationsförmågan i olika typer av fysiska aktiviteter, företrädesvis inom 
idrotten”(s. 4). 

2.2 Sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa 
Rasmussen & Red (2004) anser att hälsotillståndet i Sverige i många avseenden 
har förbättrats avsevärt när man tänker på samhället i stort. Vidare menar 
författarna att vi i Sverige har en väl utvecklad sjukvård och våra föreskrifter 
inom hygien bidrar till att vi inte har stora epidemi- och pandemiutbrott. Men 
trots detta anser författarna att vår hälsa på en punkt blivit sämre och beskriver 
att orsaken till detta är att vi rör mindre på oss. Det bidrar till att en stor del av 
befolkningen lider av ohälsosam övervikt, som i sin tur kan leda till en mängd 
följdsjukdomar. Överkonsumtion av onyttiga livsmedel innehållande en stor 
mängd socker, kombinerat med fysisk inaktivitet i ett samhälle där tempot blir 
allt högre leder inte sällan till övervikt (Rasmussen & Red, 2004). 

Under de senaste 100-150 åren har vår sjukdomsbild förbättrats avsevärt här i 
Sverige. Detta har vi kunnat uppnå genom att vår levnadsstandard höjts 
avsevärt. Vi har dessutom vidtagit kraftfulla, förebyggande åtgärder mot vissa 
sjukdomsgrupper som förr haft en stor dödlighet.  Trots detta kan vi nu se en 
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rad medicinska, fysiologiska och sociala data som tyder på en förändring. Det 
gäller framför allt en tillväxt av mängden kroniska sjukdomar som exempelvis:   

• belastningssjukdomar 

• åldersdiabetes 

• psykiska besvär 

• benskörhet 

• hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

En del av bakgrunden till denna uppgång av dessa sjukdomar är att vi blir mer 
och mer fysiskt inaktiva (Folkhälsoinstitutet, 1999). Sambandet mellan fysisk 
aktivitet och hälsa är tydligt. Det finns även väl dokumenterat i den 
amerikanska rapporten Physical Activity and Health (1996). Där konstateras 
det att alla former av fysisk aktivitet har en effekt på hälsotillståndet. Fysisk 
aktivitet i ungdomsåren medför en minskad risk för övervikt och diabetes typ 2 
senare i livet eftersom aktiviteten ökar insulinkänsligheten. När det gäller hjärt- 
och kärlsjukdomar ser prognosen likartad ut. Även när det gäller vissa typer av 
cancer och benskörhet har man sett att riskerna minskar om man varit fysisk 
aktiv i tonåren (Rasmussen & Red, 2004).       

Ett av de viktigaste områdena, enligt Folkhälsoinstitutet (1999), att arbeta med 
för att stävja denna ohälsosamma trend är att arbeta förebyggande för att öka 
befolkningens fysiska aktivitetsnivå. Ett sådant arbete skulle med största 
sannolikhet få en positiv effekt på befolkningens allmänna hälsotillstånd, 
speciellt hos den grupp som är mest inaktiv. Dessutom finns det en ekonomisk 
faktor, enligt Folkhälsoenheten (2002), att ta hänsyn till gällande hälsa och 
fysisk aktivitet. Problem som har att göra med sviktande hälsa i samband med 
fysisk inaktivitet har en tendens att kosta mindre om insatserna görs på ett 
tidigt stadium.    

2.3 Rekommendationer för bevarande av god hälsa 
De rekommendationer som Världshälsoorganisationen (WHO) ger gällande 
fysisk hälsa för bevarande av god hälsa är 30 minuter fysisk aktivitet per dag en 
rimlig nivå för vuxna. Rekommendationerna för barn är desamma men med ett 
tillägg på ytterligare 20 minuter hård fysisk aktivitet tre gånger i veckan. Av 
barn och ungdomar i Europa är det, enligt Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU, 2006), nästan två tredjedelar som ur hälsosynpunkt inte når 
upp till den rekommenderade nivån. Den fysiska aktiviteten som kommer från 
idrottsrörelser på fritiden når drygt hälften av alla barn och ungdomar. De barn 
som står utanför denna grupp är ofta de barn som inte heller är speciellt aktiva 
under idrottslektionerna. Dessa barn utgör en potentiell riskgrupp. Bland 
svenska 11-åringar är det 44% av pojkarna och 36% av flickorna som når upp till 
de dagliga rekommendationerna. I [SBU]: s rapport från 2006 (Metoder för att 
främja fysisk aktivitet) framkommer det att ”Många internationella studier visar 
att pojkar generellt är mer fysiskt aktiva än flickor och att aktivitetsnivån 
sjunker under tonåren hos båda könen” (s. 182). 
Statens Folkhälsoinstitut (2007) här i Sverige har anammat den internationella 
brittiska rekommendationen när det gäller fysisk aktivitet hos barn och 
ungdomar. Den lyder att barn och ungdomar fram till puberteten ska utöva 
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någon form av fysisk aktivitet på måttlig nivå minst 60 minuter per dag. Denna 
aktivitet bör vara måttlig och därför rekommenderas det att tiden delas upp i 
kortare pass. 

 
The Nordic countries have a common 
conception that one of the major elements in 
achieving future improvements in the dietary 
habits and level of physical activity in the 
population is to ensure children and youth an 
adequate knowledge of and easy access to 
healthy food and physical activity.  

(s.40, Health, food and physical activity) 

2.4 Sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning 
Hannaford (1997) menar att rörelse är nödvändig för inlärning eftersom 
rörelsen aktiverar många av våra mentala kapaciteter. De erfarenheter och den 
nya information vi tar del av sammanlänkas och förankras i våra neutrala 
nätverk via rörelse. Det är när vi rör oss på ett balanserat vis som vi öppnar 
dörren för det ”naturliga” sättet att lära.  

Enligt Hannaford (1997) stöder många framstående forskare inom inlärningens 
område åsikten att rörelse är viktig för inlärningsprocessen. Vidare menar 
författaren att för att en tanke ska kunna ”hållas fast” måste en rörelse infinnas. 
Det räcker inte att sitta still och tänka, utan för att minnas en tanke krävs det att 
man gör något för att förankra den. Detta kan göras genom att t.ex. skriva ner 
och sätta ord på tanken. I skrivprocessen sker nämligen förbindelser med 
tanken genom rörelse av handen. Författaren skriver även att tanken är 
nödvändig för att vi ska kunna bygga nätverk av nerver.      

I en kanadensisk studie (Hannaford, 1997) av drygt 500 barn visade det sig att 
barn som tillbringade en extra timme i gymnastikhallen presterade bättre på 
prov än de barn som var mindre aktiva. Författaren skriver att:  

 

Aktuell forskning hjälper till att förklara hur 
rörelse direkt är till nytta för nervsystemet. 
Muskelaktiviteter, särskilt koordinerade 
rörelser, verkar stimulera produktionen av 
neurotrofiner, naturliga ämnen som 
stimulerar tillväxten av nervceller och ökar 
antalet nervförbindelser i hjärnan (s.104). 

 

Myndigheten för skolutveckling (2005) skriver att skolans primära uppdrag är 
att ge barnen kunskaper och färdigheter som främjar deras fortsatta utveckling. 
Därför är det viktigt att skolan ser på uppdraget att få in den fysiska aktiviteten 
som en del i sammanhanget. Forskaren Ingegerd Eriksson (2002) menar att allt 
tyder på att det finns en stark koppling mellan fysisk aktivitet och lärande. Hon 
har under många år följt elever och deras utveckling på en skola där den fysiska 
aktiviteten varit en del av skolans sätt att arbeta. Genom att erbjuda barnen 
dagliga promenader får de en god möjlighet till att rasa av sig och prata av sig, 
vilket får effekten av att det blir lugnare i klassrummet. Eriksson (2002) menar 
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att barn som inte givits möjligheten att röra på sig tillräckligt i sin utveckling, 
kan få motoriska hämningar. De automatiserar inte motoriken vilket bidrar till 
att de kan få svårare att lära. Detta har en stor betydelse för läsning och 
stavning.  

2.5 Miljö 
 
Det är viktigt att skolans arbete med fysisk 
aktivitet, för att bli hållbart över tid, blir en del 
i arbetet med att skapa en miljö som främjar 
lärandet. 

(s.20, Myndigheten för Skolutveckling, 2005) 

 
Barn och vuxna har ofta olika uppfattningar om utemiljö eftersom de använder 
den på olika sätt. Barn använder utemiljön för att utveckla sin motorik och sina 
sinnen. Utemiljön är inte idealisk, enligt Ellneby (1999), den kan dock vara full 
av möjligheter beroende på föräldrar och personals attityd till utelek.  Naturen 
är ett bra forum för barnen eftersom naturen aldrig blir tråkig. Den erbjuder 
ständigt nya upplevelser och upptäckter. Barn har ett behov att vara ute och 
tycker även att det är kul. Det händer ofta att rörelsefriheten begränsas för 
barnen. Lekredskap vars användning är förutbestämd, t.ex. spaden som är till 
för att gräva, gör att barnen hämmas i sitt lekande istället för att stimuleras. 
(Ellneby, 1999)     
 
Skantze (1989) menar att pedagogiska, psykologiska, utvecklingsmässiga, själv- 
och omvärldsorienterade aspekter måste ges tyngd vid planeringen av nya 
skolhus och skolgårdar samt vid förändring, upprustning och förbättring av de 
skolhus och skolgårdar som redan finns. Detta är av yttersta vikt eftersom dessa 
miljöer är en del av elevernas omgivning där de får möjlighet till 
meningsskapande rörande sig själva, sitt arbete, de sammanhang som de lever i 
samt sin omvärld. Vidare menar författaren att meningsskapande av den fysiska 
miljön sker genom att barnen upptäcker och utforskar den med alla sina sinnen. 
      
Vuxna kan genom att låta blicken svepa över ett rum och dess vinklar och vrår, 
få en uppfattning om rummets olika perspektiv. Ett barn gör denna utforskning 
på ett mer handgripligt och kroppsligt sätt och får på så sätt tillgång till den 
fysiska miljön. En miljö som är enkel, anonym och där många former är 
enhetliga blir därför otydliga och oidentifierbara för barn. Tydlighet för barn 
innebär att det finns en variation av former som tillåter upptäckt och 
utforskande. (Skantze, 1989) 
 
Skolgårdar är ofta planerade utifrån ett vuxenperspektiv och inte från 
kunskapen om barns lek, utveckling och inlärning (Ellneby, 1999). Den fysiska 
miljön på skolan bör enligt Skantze (1989) locka till inspiration och 
upptäckarlust genom att tillhandahålla miljöer som fysiskt och konkret är 
utvecklande för barnens meningsskapande. En bra och fysisk skolmiljö ger 
barnen möjlighet till att på ett inspirerande och utforskande sätt studera 
omvärlden på fler sätt än ett.  
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Wallin (2000) menar att barn påverkas av den fysiska miljö som omger dem. 
Utformningen av skolhusen och skolgårdarna motverkar många gånger det 
pedagogiska och didaktiska tänkandet och på så sätt hämmar den officiella 
skolideologin. Vidare menar författaren att många traditionella skolbyggnader 
inte ger möjligheter till att utveckla nya arbetssätt och arbetsmetoder som är 
stimulerande för eleverna.  En av de specifika uppgifter som skolan har är att 
stimulera och leda eleverna till utveckling och kunskap genom att sätta sin 
prägel på skolan som fysisk miljö. Wallin (2000) anser att, lika viktigt som det 
är att erbjuda eleverna rum där möten och umgänge äger rum, lika viktigt är det 
att kunna erbjuda rum för funderingar i avskildhet.  
         
Dewey (2002) anser att utbildning har ett fostrande syfte och att det dessutom 
är en vårdande och bildande process. Det är genom upptäckter av olika metoder 
som de unga tillägnar sig den kunskap som behövs i ett samhälle. Det är den 
speciella miljön som omger en individ som påverkar honom att kunna fungera 
framgångsrikt tillsammans med andra. Författaren skriver att ”De saker som en 
människa anpassar sig efter utgör hennes verkliga miljö” (s.46). Miljön består 
kort sagt av de aspekter som utgör hinder eller främjar, stimulerar eller 
undertrycker alla levande varelsers specifika aktiviteter. Genom att kontrollera 
den miljö som de unga verkar, känner och tänker i kan de vuxna på ett medvetet 
sätt styra de ungas utbildning. Dewey (2002) skriver att ”Vi fostrar aldrig direkt, 
utan indirekt medelst miljön” (s.54). 

2.6 Sammanfattning av litteratur 
Definitionen av begreppet fysisk aktivitet kan sammanfattas som all typ av 
rörelse där energiförbrukningen ökar, oberoende av syfte och sammanhang. 
Den dagliga fysiska aktiviteten har minskat i vårt samhälle och tillsammans med 
överkonsumtion av ohälsosamma matvanor har vår hälsa blivit sämre. 
Rapporter visar på ett samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Tidig fysisk 
aktivitet medför minskad risk för övervikt och följdsjukdomar senare i livet. För 
att barn ska bevara en god hälsa finns utförliga rekommendationer om att den 
fysiska aktiviteten ska uppnå 30 minuter per dag samt ytterligare 20 minuter tre 
gånger i veckan. I Sverige har man, enligt Statens Folkhälsoinstitut (2007), 
istället valt internationella brittiska rekommendationer som lyder att barn och 
ungdomar fram till puberteten ska vara fysisk aktiva minst 60 minuter per dag i 
måttlig mängd.  

Det finns dessutom ett samband mellan fysisk aktivitet och inlärning där studier 
visar att elever som fått extra tid till en fysisk aktivitet lyckats prestera bättre på 
prov, än elever som inte fått samma möjligheter till fysisk aktivitet. För att 
eleverna ska kunna utvecklas och finna stimuli i sin vardag krävs en kreativ och 
lockande miljö som ger barnen möjlighet att studera omvärlden ur olika 
perspektiv, men idag planeras inte skolgårdarna efter denna kunskap. 
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3. Skolans uppdrag 
Vi kommer att i detta kapitel presentera skolans uppdrag gällande den fysiska 
aktiviteten samt beskriva ett historiskt perspektiv utifrån skolplanerna. 
Definitionen fysisk aktivitet är något vi behandlar i detta kapitel utifrån 
läroplanerna, kursplanerna för Idrott & Hälsa samt de kommunala 
skolplanerna.  

3.1 Uppdraget 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet har, enligt Lpo 94 (Skolverket, 2006), fått från och med den 27 
februari 2003 följande tillägg: ” Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever 
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”(s.5 ) […] ”Även hälso- och 
livsstilsfrågor skall uppmärksammas” (s. 6). Som tidigare nämnts är regeringens 
rekommendationer angående fysisk aktivitet minst 30 minuter per dag under 
skoltid. I folkhälsosammanhang har vi i Sverige antagit de brittiska 
rekommendationerna för fysisk aktivitet: att barn fram till puberteten bör vara 
aktiva på måttlig nivå i minst 60 minuter per dag, vilket betyder att det 
innefattar både skoltid och fritid. (Myndigheten för Skolutveckling, 2005)      

Under punkten, Mål att uppnå i Lpo 94 (Skolverket, 2006), kan man läsa att 
skolan ska lära eleverna vikten av en hälsosam livsstil och hur det påverkar det 
egna livet samt miljön, närmare bestämt:  

 
 Skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god 
hälsa samt har förståelse för den egna 
livsstilens betydelse för hälsan och miljön 

(s.10 ). 

 
Myndigheten för Skolutveckling (2005) menar att eftersom eleverna i stor 
omfattning vistas i skolan under sin vakna tid, måste skolan bli en naturlig 
arena för frågor kring fysisk aktivitet och hälsa. Skolan bör därför inte se på 
fysisk aktivitet som ett ämne utan integrera den i all undervisning. För att 
arbetet med fysisk aktivitet ska bli framgångsrikt måste de faktorer som är 
viktiga för att främja kunskapsutveckling lyftas fram (Myndigheten för 
Skolutveckling, 2005). 

 

I Eskilstuna kommuns skolplan (Eskilstuna kommun, 2004) för förskola och 
skola 2004-2007 kan man läsa att: 

Lärande och hälsa påverkas av samma 
faktorer: trygghet, trivsel, upplevelse av 
sammanhang och helhet, samhörighet, 
delaktighet, inflytande och självkänsla. Hälsa 
och välbefinnande skapar förutsättningar för 
lärande. En god lärande miljö bidrar till hälsa. 
Goda levnadsvanor och fysisk aktivitet ska 
främjas (s. 7). 
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I kursplanen för Idrott och Hälsa (2000-2007) menar man att olika former av 
fysisk aktivitet har en påverkan på våra kroppsliga funktioner. Därför finns det 
ett behov hos barn och ungdomar att utveckla kunskaper inom dessa områden 
för att kunna skapa ett sunt förhållningssätt till den egna livsstilen. I kursplanen 
kan man bl. a läsa under strävansmålen att skolan i sin undervisning ska sträva 
efter att eleverna utvecklar och får insikt i hur den egna fysiska aktiviteten 
inverkar på deras välbefinnande. ”Grundläggande är ett hälsoperspektiv som 
innefattar så väl som fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande” (s. 2). 

3.2 Synen på hälsa i Skolplanerna - ett historiskt perspektiv     
Quennerstedt (2006) skriver att synen på hälsa i skolan i början på 1900-talet 
är mer vetenskaplig med tanke på de hygienfrågor som påverkats av ett 
medicinskt/fysiologiskt tänkande. Detta bidrar till ett påtagligt inflytande över 
hälsofrågor i skolan. I dessa frågor ingår såväl uppgifter om elevernas skolmiljö, 
sanitära förhållanden, som elevernas grundläggande behov av frisk luft, mat, 
hygien och fysisk aktivitet. Synen på hälsa anses individuell där levnadsvanorna 
samt olika omgivningsfaktorer tros påverka den biologiska kroppen, d.v.s. den 
fysiska hälsan. 
      
Omkring mitten på seklet betraktas hälsa framför allt som en medicinsk fråga. 
Omgivningsfaktorerna i styrdokumenten tonas ner och fokus läggs på den 
individuella hälsan och på de riskfaktorer som sjukdomar, dålig mathållning, för 
lite motion, droger, arbetsmiljö och trafik kan ge för konsekvenser för hälsan. 
Både den fysiska och psykiska hälsan lyfts fram i styrdokumenten 
(Quennerstedt, 2006). 
      
Quennerstedt (2006 ) refererar till 1994 års läroplan där synen på begreppet 
hälsa breddas i styrdokumenten. Fokuseringen ligger på de medicinska 
frågorna, riskförebyggande faktorer samt hälsofrämjande faktorer. Hälsa får nu 
såväl psykiska, fysiska samt sociala dimensioner och innefattar hela människan 
och livsmiljön. Meningsskapandet gällande hälsan handlar framförallt att om 
att det är bra för hälsan med fysisk aktivitet. Genom att ha god kondition, vara 
fysisk aktiv i ett längre perspektiv och inneha goda kunskaper om fysik träning, 
ökar förutsättningarna för en god hälsa.  
      
Quennerstedt (2006) skriver att daglig fysisk aktivitet nu är ett ansvar för hela 
skolan i och med det sista läroplanstillägget. Därmed står debatten om ämnet 
idrott och hälsa inför ett vägskäl, där det å ena sidan beskrivs som ett 
aktivitetsämne, å andra sidan som ett kunskapsämne. Författaren ställer sig 
frågan om vilken uppgift som ämnet och skolan i stort kan och ska ta på sig vad 
gäller hälsa. Är det meningen att ämnet i skolan ska ta sig an inaktivitets- och 
överviktsproblematiken, eller ska detta bli ett kunskapsämne? Författaren 
menar att det inte är rimligt att skolan skall hantera alla hälsofrågor, men ”att 
idrott och hälsa i rörelseaktiviteter och friluftsverksamhet kan betraktas som ett 
skolämne som sätter hälsa i rörelse genom att eleverna får möjlighet att lära sig 
hälsa” (s.255). 
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3.3 Skolplanernas definition av begreppet fysisk aktivitet, enligt 
Quennerstedt 
Någon allmän definition av begreppet fysisk aktivitet finns inte i skolplanerna, 
men Quennerstedt (2006) menar att benämningen av fysisk aktivitet som 
begrepp mer härleds till en diskussion med fysiologisk grund. Därför är det 
möjligen mer aktuellt att använda benämningen rörelseaktivitet. Syftet med 
rörelseaktiviteterna är enligt kursplanerna att det skall vara allsidiga rörelser 
som främjar till att utveckla elevernas rörelseförmåga och motoriska förmåga. 
Detta görs främst i lek men även genom motorisk träning av olika slag.  
      
Författaren menar att idrottsaktiviteter är en annan del av rörelseaktivitet som 
finns med i kursplanen. Här har man medvetet tagit avstånd från den tidigare 
synen på idrottsgrenar och fokuseringen på tävlingsidrottande för att i stället 
rikta in sig på att ge eleverna en bred variation av aktiviteter. Genom att få in 
den fysiska aktiviteten på ett lekfullt och allsidigt sätt kan det bidra till att 
många elever får ett intresse för att på egen hand motionera. 
      
Motion är ytterligare en del av rörelseaktiviteten som benämns i kursplanerna 
och som har mer fokus på träning av kondition, rörlighet och styrka. Här skapas 
möjligheter för eleverna att ta ansvar för sitt eget idrottande samt att de själva 
får ta ställning till olika idrotts- och hälsofrågor. ”Det kan sammanfattas som att 
det handlar såväl om hälsa genom rörelse som hälsa i rörelse, där det utvecklas i 
aktiviteter som rörelse, diskussion, reflektion, etiska överväganden etc” 
(Quennerstedt, 2006, s. 115 ). 

3.4 Sammanfattning av skolans uppdrag 
Skolan har i uppdrag att i största möjliga mån under skoldagen erbjuda eleverna 
någon form av fysisk aktivitet. Dessutom ska skolan belysa frågor samt 
tydliggöra effekten av en hälsosam livsstil hos den enskilde individen. För att 
skapa möjligheter att genomföra uppdraget rekommenderar regeringen skolan 
att erbjuda eleverna en daglig fysisk aktivitet på 30 minuter under skoldagen.    
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4. Metod 
För att belysa vårt syfte och våra frågeställningar genomförde vi observationer, 
enkät- och intervjustudier. Vi använde vi oss av lärare, elever och rektorer från 
två skolor i kommunen när vi utförde våra enkät- och intervjustudier. Våra 
observationer var avsedda att studera de fysiska rummen. Vi har valt att arbeta 
med frågorna i följande arbetsordning:  
  

1) Observationer, som avser att belysa fråga 1: Hur ser de olika fysiska 
rummen ut för eleverna på skolorna?   

2) Enkät som avser att belysa fråga 2: Hur ser den fysiska aktiviteten ut 
bland eleverna på respektive skola?  

3) Intervjuer som avser att belysa fråga 3: Hur är rektorernas och lärarnas 
inställning till den fysiska aktiviteten på respektive skola?  

4.1 Forskningsstrategi 
Vår undersökning var kvantitativ såväl som kvalitativ, för att på så sätt få en 
ökad spännvidd i vår studie. Vi valde den kvantitativa forskningsmetoden 
(Denscombe, 2000) för att få fram likheter och skillnader i fysisk aktivitet i de 
olika skolklasserna. Detta gav oss, enligt Denscombe (2000), en större 
storskalighet av data som anses vara ”sanna” och ”korrekta”. Den kvantitativa 
undersökningen kunde även ge oss en möjlighet att generalisera svaren som var 
avsedd att ge en grund till våra intervjuer. För att få en trovärdighet och ett djup 
i vår studie valde vi att kombinera en kvantitativ studie med en kvalitativ. Detta 
för att vi, enligt Denscombe (2000), skulle kunna tillföra detaljer och bekräfta 
tidigare fakta. Stukàt (2005) menar att huvuduppgiften för den kvalitativa 
forskningen är att tolka och förstå de resultat man kommer fram till. Arbeten 
som utförts med en kvalitativ antydan har ett brett spektrum av studier som kan 
bestyrka den kvantitativa delen. 

4.2 Urval 
Vi valde att begränsa vår undersökning till två av kommunens skolor. Vi 
genomförde en så kallad urvalsundersökning (Stukát, 2005) där vi valde att 
genomföra enkätstudien på en liten del av skolornas totala population. Detta för 
att kunna göra de jämförelser gällande de likheter och olikheter som vårt syfte 
anger. Vi har i vår enkätstudie gjort, enligt Denscombe (2000), ett 
flerstegsurval där vi först har vi gjort ett tillfällighetsurval, sedan ett subjektivt 
urval och avslutningsvis ett strategiskt urval, dvs. ett urval utifrån ett annat 
urval. För att belysa våra frågeställningar valde vi först att göra ett 
tillfällighetsurval eftersom detta var det bästa utifrån den tidsram vi hade. Vi 
fann då att på skola A fanns en år 6:a tillgänglig och på skola B fanns en år 1:a, 
år 2:a samt en år 6:a tillgängliga. Vidare gjorde vi därför ett subjektivt urval 
(Denscombe, 2000) på skola B. Vi valde att genomföra vår enkätstudie i år 6 på 
båda skolorna eftersom vi ansåg att dessa elever kunde ge oss de värdefullaste 
data (Denscombe, 2000). I vår intervjustudie valde vi däremot informanterna 
utifrån ett strategiskt urval (Stukát, 2005). Våra informanter utsågs från olika 
kriterier. Kriterierna var att man skulle arbeta på skolan samt att man skulle 
inneha olika arbetsbefattningar. Vi valde därför att intervjua rektorerna på de 
båda skolorna samt klasslärarna i de båda klasserna där enkätundersökningen 
utfördes. Detta för att få en helhet i vår studie samt ge oss möjligheten att ge vår 
studie ett bredare perspektiv.      
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4.3 Datainsamlingsmetoder 
För att belysa vår studies syfte som innebär att ta reda på vilka förutsättningar 
och möjligheter elever har gällande utövandet av fysisk aktivitet på de 
geografiskt olikt belägna skolorna, har vi som framgått tidigare (se avsnitt 4), 
valt följande datainsamlingsmetoder:  
 

1) observationer 
2) enkätstudie 
3) intervjuer 

 
Våra observationer genomfördes med ett så kallat observationsschema med 
checklista (se bilaga 2). Stukàt (2005) menar att observationer kan vara bra att 
tillgå när man verkligen vill ta reda på hur verkligheten ser ut. Genom att 
forskaren använder sig själv som mätinstrument blir resultatet konkret och 
lättförståeligt. Detta utgör en stabil grund för vidare analys och tolkning. 
Nackdelen med observationer enligt Stukàt (2005), kan vara att metoden kan 
vara tidskrävande och begränsande eftersom känslor och tankar från individer 
utelämnas. Denscombe (2000) kallar detta sätt att observera för systematisk 
observation och den har sina rötter i socialpsykologin. Sättet lämpar sig särskilt 
väl när det gäller studier av olika miljöer och interaktionen i dessa. Vi valde att 
använda denna metod för att belysa vår första frågeställning som lyder: Hur ser 
de olika fysiska rummen ut för eleverna på skolorna? Metoden är empirisk och 
kräver att forskaren söker förstahandsinformation till studien.  
 
Enkätstudien var en så kallad urvalsundersökning som Stukàt (2005) redogör 
för, där en del av den totala populationen undersöks. Denna metod användes för 
att besvara vår andra frågeställning: Hur ser den fysiska aktiviteten ut bland 
eleverna på respektive skola? Det totala elevantalet på de båda undersökta 
skolorna är 543 stycken och det exakta antal elever som ingick i enkätstudien 
var 42 stycken. Av dessa 42 elever var det 36 elever som svarade på våra frågor, 
vilket ger ett bortfall på 14%. Bortfallen kom av att det fanns elever som var 
sjuka eller lediga vid tillfällena, men av dem som närvarade var utfallet 100%. Vi 
anser att bortfallet på 14 % inte har någon större inverkan på vårt resultat. 
Frågorna i formuläret besvarades av eleverna i en år 6:a på våra respektive 
partnerskolor. Enkätstudien genomfördes i elevernas hemklassrum. På skola B 
besvarade eleverna frågorna den 16 oktober 2007 och på skola A besvarades 
frågorna den 23 oktober 2007. Det frågeformulär som användes bestod av 
slutna frågor där ett ställningstagande var oundvikligt, samt några öppna frågor 
där respondenten tilläts uttrycka sig med sina egna ord (se bilaga 3). 
Anledningen till de slutna frågorna var att de data som framkom var, i enlighet 
med Denscombe (2000), lättare att analysera eftersom nyanseringen i 
svarsalternativen utgår. Detta sätt passade sig särskilt bra till vår kvantitativa 
del av undersökningen eftersom det gav oss snabba standardiserade svar. De 
öppna frågorna kan vara ett bra komplement till de slutna frågorna för att ge 
studien en mer nyanserad grund. Nackdelen med den kvantitativa 
insamlingsmetoden (Denscombe, 2000) är att svaren kan ses som begränsade 
av respondenterna, vilket kan uppfattas frustrerande och avhålla denne från att 
svara. Dessutom är det omöjligt att kontrollera svarens sanningshalt. 
      
För att få fler infallsvinklar angående våra frågeställningar valde vi även att 
genomföra fyra intervjuer (se bilaga 4) med lärare och rektorer på de berörda 
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skolorna. Intervjuerna genomfördes med klasslärarna den 16 och 24 oktober, 
2007 och med rektorerna den 24 oktober och den 6 november 2007. Dessa 
utgör vår kvalitativa del av studien där vår tredje frågeställning är i fokus: Hur 
är rektorernas och lärarnas inställning till den fysiska aktiviteten på 
respektive skola? På grund av att en av informanterna inte ville bli inspelad, 
valde vi att använda intervjusätt till de resterande informanterna. Vi var båda 
med under samtliga intervjuer och antecknade, detta för att få en mer rättvis 
tolkning. Intervjuerna var personliga med en strukturerad utformning. En 
strukturerad intervju (Denscombe, 2000) innebär att man listar frågor som 
man vill att respondenten ska svara på. Detta gav oss en kontroll över 
innehållet, d.v.s. vi fick svar på det vi ansåg vara av betydelse för vår studie. Det 
gav också informanterna möjlighet att utveckla sina tankar och idéer kring 
ämnet och belysa vad de ansåg vara de centrala beståndsdelarna. Dessutom 
garanterar intervjuer en hög svarsfrekvens eftersom de är avtalade på förhand. 
Den stora nackdelen med strukturen, enligt Denscombe (2000), är att man kan 
gå miste om värdefull data. Forskarens identitet kan i viss mån påverka 
respondenten i sina uttalanden. En annan aspekt är att sättet är tidskrävande 
för forskaren när data sedan ska analyseras. 

4.4 Databearbetning och analysmetod (er)  
Efter våra observationer valde vi att utifrån våra observationsscheman och den 
information vi inhämtat sammanställa resultaten på ett beskrivande sätt. Detta 
har gjorts i löpande text där vi beskriver skolgårdarnas utemiljö och till viss del 
även skolornas innemiljö. Utifrån våra observationer utformade vi sedan en 
enkät som riktade sig till eleverna i en år 6: a på de båda skolorna. Efter 
samspråk med klasslärarna åkte vi ut till respektive skola och genomförde 
enkätstudien i klasserna. Efter att vi samlat in alla enkäter från respektive klass 
sammanställde vi svaren, vilket skedde klassvis. Detta för att vi utifrån vårt syfte 
och frågeställningar skulle har möjlighet att påvisa eventuella likheter och 
skillnader. Med utgångspunkt av sammanställningarna har vi sedan utformat 
stapeldiagram i procentsats för att tydliggöra vårt resultat. För att ge vår studie 
ett vidare perspektiv valde vi därefter att genomföra intervjuer med klasslärare 
och rektorer, där frågorna utgick från våra observationer och enkäter. Svaren vi 
erhöll via våra anteckningar sammanställdes redan samma dag intervjuerna 
genomfördes, detta för att det fortfarande skulle finnas färskt hos oss. Därefter 
skickade vi frågorna med svaren tillbaka till informanterna för ett godkännande 
av vår tolkning.  

4.5 Reliabilitet och validitet  
Det kan vara svårt att vid en mindre undersökning eftersträva en fullständig 
reliabilitet dvs. tillförlitlighet. Ett krav för reliabilitet är, enligt Denscombe 
(2000), att man vid upprepade försök av en undersökning kommer fram till 
samma resultat. De upprepade försöken ska äga rum vid en annan tidpunkt. Vi 
har valt en kvalitativ och kvantitativ forskning, men vårt syfte med 
undersökning har inte varit att generalisera resultatet mer än i vår enkätstudie. 
Denscombe (2000) menar att man i en kvalitativ forskning inte kan sträva efter 
en fullständig reliabilitet eftersom antalet respondenter är få. I vårt arbete har 
antalet respondenter och informanter varit relativt få till antalet, vilket kan 
medföra att upprepad undersökning kan ge ett annat resultat än tidigare. 
Triangulering kan öka reliabiliteten eftersom man väljer att undersöka samma 
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sak med olika tekniker. Våra val av metoder har varit flera, vilket ökar vår 
tillförlitlighet.  

Man kan i en undersökning med hjälp av att understryka specifika frågor 
kontrollera undersökningens validitet, dvs. giltighet. Denscombe (2000) 
beskriver det som forskarens förmåga att mäta det som önskas framkomma av 
undersökningen. Vi anser att vi i våra undersökningar fått den information och 
data vi behövt för att kunna belysa vårt syfte och våra frågeställningar.  

4.6 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (1990) utgår från fyra huvudkrav när det gäller principer att ta 
hänsyn till vid forskning. Med hänsyn till dessa krav har vi med hjälp av 
missivbrev (se bilaga 1) och muntligt framförande informerat deltagarna om 
deras rättigheter samt våra skyldigheter som forskare. Eftersom våra 
respondenter är minderåriga har vi meddelat föräldrarna via veckobrev om vår 
undersökning. Föräldrarna har därmed haft möjlighet att välja om deras barn 
ska medverka i studien eller inte. Vi har dessutom informerat om syftet med vår 
undersökning.  

Principerna är:  

 
• Informationskravet innebär att forskaren delger och informerar om 

deltagarnas roll i undersökningen samt syftet med undersökningen. Det 
är viktigt att även poängtera att deltagandet är frivilligt och att 
informationen som forskaren tillhandahåller endast är i forskningssyfte.   

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätten att själv bestämma 
om han eller hon vill medverka i undersökningen.  

• Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet måste skyddas 
samt att materialet måste förvaras på ett säkert sätt. Med detta menas att 
deltagarna inte ska kunna bli igenkända av andra eller att materialet ska 
komma i orätta händer.  

• Nyttjandekravet innebär att inhämtat material endast får användas i 
forskningsändamål.  
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5. Resultat 
Våra resultat kommer att redovisas utifrån studiens tre frågeställningar (se 
avsnitt 1.2) och våra undersökningsmetoder:  
 

4) Observationsresultat där vi belyser fråga 1: Hur ser de olika fysiska 
rummen ut för eleverna på skolorna?   

5) Enkätresultat där vi belyser fråga 2: Hur ser den fysiska aktiviteten ut 
bland eleverna på respektive skola?  

6) Intervjuresultat där vi belyser fråga 3: Hur är rektorernas och lärarnas 
inställning till den fysiska aktiviteten på respektive skola?  

 
Vi har valt att redovisa våra observationer i en löpande text där vi beskriver 
skolornas fysiska rum. Resultaten av vår enkätundersökning kommer att 
redovisas med hjälp av diagram, detta för att lättare kunna synliggöra likheter 
och skillnader i den fysiska aktiviteten. Intervjusvaren har vi bearbetat och 
analyserat var för sig. Därefter har vi jämfört rektorernas intervjusvar med 
varandra och sedan lärarnas intervjusvar med varandra.  Detta för att få en 
klarare bild av hur de olika professionerna ser på den fysiska aktiviteten.  

5.1 Resultatpresentation av skolmiljöer 
Här redogör vi resultaten för våra observationer på skolorna. Vi har valt att 
”titta på” utemiljön i första hand men kommer även att göra en kortare skildring 
av skolornas innemiljö. Detta för att belysa vår första frågeställning som lyder: 
Hur ser de olika fysiska rummen ut för eleverna på skolorna? 

5.1.1 Utemiljö  
Skola A är belägen i den centrala delen av staden. Den ligger omgärdad av både 
villor och större flerfamiljshus samt ett höghusområde. Skolgården har ett antal 
trappor som tillsammans består av uppemot 100 trappsteg. Detta beror på den 
kuperade terräng skolan ligger på. Skolans miljö består till största delen av 
asfalt med några få inslag av träd och grönområden. På baksidan av en av de två 
skolbyggnader finns en berghäll samt en liten skogsdunge med några enstaka 
träd. Här finns det också ett antal stenar i grupp som används av barnen till att 
leka ”inte nudda mark”. Det finns även en bortglömd liten sandlåda som inte 
verkar användas av eleverna på den här sidan skolgården.        

Skolans framsida erbjuder en rad olika aktiviteter. Här kan man hoppa hage, 
spela ”King”, gunga, klättra i klätterställningar, spela basket och fotboll. Det 
finns en ny fotbollsplan med konstgräs som är en kombinerad plan, där det även 
finns basketkorgar samt möjlighet till att sätta upp ett nät och spela volleyboll. 
Sedan denna anläggning anlades har den varit flitigt utnyttjad av alla skolans 
elever. Detta har resulterat i att personalen på skolan tvingats göra upp ett 
schema så att alla elever får möjlighet att vara på planen. Bredvid planen finns 
ett område med två stycken däckgungor och två klätterställningar där eleverna 
kan klättra och vara aktiva. I kombination med gungorna och 
klätterställningarna finns det ett sandområde där eleverna har möjlighet att leka 
och gräva i sanden. På skolgården finns det också en stor, populär swinggunga 
som rymmer flera elever åt gången. Skolgården hyser också tre stycken ritzrutor 
där eleverna spelar bollspelet ”King” i olika varianter. Dessutom finns det två 
stycken vanliga hopphagar. Förutom den kombinerade 
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fotbolls/volleyboll/basketplanen, finns det även tre basketkorgar till där 
eleverna har möjlighet att utöva basket.       

Skolan har ett parkliknande skogsområde i sin direkta närhet. Men eftersom det 
är en trafikerad väg mellan den och skolgården finns det i dag ingen möjlighet 
för eleverna att själva utnyttja den. Här bedrivs ibland en del av undervisningen.       

Skola B ligger ca 10 kilometer utanför stadskärnan i ett mindre samhälle. 
Skolbyggnaden är av tegel och i ett plan. Skolbyggnaden består av ett större hus 
där förskoleklass och år ett huserar tillsammans med fritidsverksamheten. I 
samma del finns även köket och matsal där matsalen även används för 
undervisning. Snett över skolgården ligger en länga med klassrum där år 2-6 
har sina klassrum. I denna byggnad finns också expedition, lärarrum, skolsyster 
samt rum för specialundervisning.       

Skolgården bjuder på mycket yta och är inte kuperad. Här finns god tillgång till 
träd, stubbar och stenar att klättra på och i. De har själva anlagt ett 800-
metersspår runt skolgården som används flitigt av en del klasser före lunch. På 
skolgården i det angränsande skogsområdet finns också en motorikbana med 
diverse hinder i olika svårhetsgrad. Eleverna har också möjlighet att utöva fysisk 
aktivitet på den stora, asfalterade planen som i ena änden har två fotbollsmål 
och i andra änden två basketkorgar. Planen är så pass stor att eleverna kan 
utöva de båda aktiviteterna samtidigt utan att störa varandra.      

Med hjälp av föräldrar har man anlagt en beachvolleybollplan med nät och fin 
sand. De har även hjälpt till att sätta upp en klättervägg med riktiga 
”klätterhandtag” i form av bokstäver. På skolgården finns det fem ”däckgungor”, 
samt en kombinationsklätterställning med en liten klättervägg och en 
rutschkana. Eleverna har goda möjligheter till att gräva och leka i sandområdet 
som mäter 6x6 meter, här finns också en stor sandhög till elevernas förfogande. 
På skolgården finns det två stycken uppmålade hopphagar, samt ritzrutor där 
eleverna leker den populära bolleken ”King” i olika varianter. På hela 
skolgården finns det 17 trappsteg utomhus.  

5.1.2 Innemiljö 
På Skola A: s skolgård finns två huvudbyggnader där den äldsta delen är över 
100 år. Dessa byggnader består av flera våningar, närmare bestämt tre stycken. 
Trapporna i dessa byggnader är på sammanlagt 190 trappsteg. I anslutning till 
den nyare skolbyggnaden ligger gymnastiksalen där alla elever har sina 
idrottslektioner. Klassrummen är olika stora eftersom skolan består av 
byggnader som inte är byggda samtidigt. De äldre klassrummen är större och 
har högre i tak med stora fönster som släpper in mycket ljus. I det kombinerade 
kapprummet och trapphuset är det också högt i tak. Här finns det bord och 
soffgrupper som eleverna kan utnyttja under lektionstid. I denna byggnad 
bedrivs även hemspråksundervisning i fyra mindre grupprum. I den nyare 
skolbyggnaden är ytorna mindre och trängre. Här ligger klassrummen på rad 
utefter en lång korridor som även fungerar som kapprum. I korridorerna finns 
det även två bord med tillhörande stolar, vilket fungerar som ”grupprum” under 
lektionerna.  

På Skola B ligger klassrummen och de övriga rummen på en rad med en lång 
korridor och kapprum jäms med. Det är genomgång hela vägen från det första 
klassrummet till det sista men det finns möjlighet att skärma av genom dörrar i 
korridoren. I korridoren finns möjlighet för eleverna att hänga av sig sina kläder 
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samt bedriva en del undervisning kring de bord, stolar och soffor som finns 
uppställda utmed väggen. Klassrummen har samma mått men på grund av det 
varierande antalet i elevgrupperna har eleverna inte tillgång till samma yta. 
Klassrummen är ljusa med rymd och har stora fönster, som släpper in mycket 
ljus, på ena långsidan      

I anslutning till den större skolbyggnaden finns en mindre gymnastiksal som 
används till gymnastik för de lägre åldrarna och ibland för diverse 
rastaktiviteter för de äldre barnen. Den grupp elever vi baserat våra studier på, 
samt år fyra och fem, har gymnastik i en idrottshall som ligger ca en kilometer 
från skolan som de hyr av idrottsföreningen på orten.  Hallen har måtten för en 
stor hall, där eleverna har möjlighet att utöva mycket fysisk aktivitet. Eleverna 
går dessutom till fots hela vägen till hallen och sedan tillbaka till skolan efter 
idrottslektionerna. 

5.1.3 Sammanfattning av skolornas skillnader i ute- och innemiljö 
Skola A:   Skola B: 

• centralt belägen        ●   ligger utanför staden 
• kuperad terräng        ●   skogsmiljö, ej kuperad  
• många trappor        ●   ett fåtal trappor 
• skola byggd i flera plan       ●   skola byggd i ett plan 
• olika stora klassrum       ●   lika stora klassrum 

    

5.2 Resultatpresentation av enkätundersökning  
Som tidigare nämnts har vi valt att med hjälp av diagram redogöra våra resultat. 
Detta för att visa barnens dagliga fysiska aktivitet och deras inställning till den. 
Av våra utgivna enkäter fick vi en svarsprocent på totalt 86 %, på skolorna var 
svarsresponsen 91 % (skola A) respektive 79 % (skola B). För att besvara vår 
andra frågeställning ”Hur ser den fysiska aktiviteten ut bland eleverna på 
respektive skola”? kommer vi här nedan att redovisa vår enkätundersökning 
utifrån tre kategorier. Dessa är: Transport till skolan, skoltid och fritid. 
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5.2.1 Transport till skolan 
I figur 1a kan man se att det på skola A är 52 % respektive 29 % av eleverna som 
går respektive cyklar till skolan, medan siffrorna på skola B är 33 % respektive 0 
%. På skola B är det istället bil och buss som dominerar färden till skolan. 

Vidare i figur 1b kan man se elevernas transporttid till skolan. Det visar sig att 
majoriteten på båda skolorna har en transporttid på 10 min eller mindre. Det 
finns dock ett antal elever på skola B som transporteras i 15 min respektive 20 
min eller mer, dessa båda grupper av elever utgör 14 % vardera av alla elever 
som undersökts på skolan.  

 

Figur 1a
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Figur 1a Hur eleverna tar sig till skolan. 

 

 

Figur 1b
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Figur 1b Hur lång transporttid eleverna har till skolan. 
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5.2.2 Skoltid 
När det gäller att vara aktiv och röra på sig under idrottslektionerna anser 81 % 
av eleverna på skola A att de själva är det, medan 5 % respektive 14 % av övriga 
elever anser sig vara inaktiva respektive aktiva ibland. Tittar man på skola B är 
det 67 % av eleverna som är aktiva och 0 % av eleverna som är inaktiva. Övriga 
33 % av eleverna på skolan anser sig vara aktiva ibland. (Se figur 2a) 

 

Figur 2a

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Skola A Skola B

Ja
Nej
Ibland

 

Figur 2a Visar om eleverna själva anser sig vara aktiva och rör på sig under 
idrottslektionerna. 

 
Av de elever som på båda skolorna är aktiva under idrottslektionerna anger 
nästan hälften av dessa att det är för att det är kul som de deltar aktivt. Detta 
redovisas i figur 2b där man även kan se att 19 % respektive 20 % av eleverna på 
skola A respektive skola B deltar på grund av ett intresse för idrott.  
 

Figur 2b
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Figur 2b Varför eleverna är aktiva och rör på sig under idrottslektionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  



 20

I figur 2c kan vi se orsaken till elevernas inaktivitet under idrottslektionerna. 
Eleverna på skolan A har mer delad mening om till varför man inte deltar aktivt 
och rör på sig under idrottslektionerna. 10 % har svarat annat och gett svar som 
”inte kul” och ”orkar inte”. På skola B är, den främsta anledningen till 
inaktivitet, att eleverna tycker att det är jobbigt att röra på sig (20 %).  

 

Figur 2c
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Figur 2c Varför eleverna inte är aktiva och rör på sig under idrottslektionerna. 

5.2.3 Fritid 
Tittar vi på elevernas fritid framkommer det att elever på båda skolorna är 
aktiva i idrottsföreningar (se figur 3a, nedan). På skola A är drygt hälften av 
eleverna aktiva i idrottsföreningar, medan nästan 75 % av eleverna på skola B är 
det. Det finns även en andel elever som är aktiva på sin fritid trots att de inte är 
medlemmar i en förening. Den andelen består av 24 % av eleverna på skola A 
(motsvarande siffra på skola B är obefintlig). Vidare i figur 3a kan vi se att det 
finns 24 % respektive 27 % av eleverna på de båda skolorna som inte är med i 
någon förening eller rör på sig aktivt under sin fritid.    

  

Figur 3a
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Figur 3a Hur många elever som idrottar på fritiden. 
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Majoriteten av de elever som idrottar och är aktiva under sin fritid anger 
”träningstillfället” till att vara 1-2 ggr/vecka, se figur 3b. På skola A är den delen 
av eleverna 57 % medan motsvarande del på skola B är 47 %. Vidare redovisas 
det att 5 % av eleverna på skola A är aktiva 5ggr eller fler per vecka. Den grupp 
elever som befinner sig mellan, de två ovan beskrivna, träningsdoserna utgör sig 
vara aktiva 3-4ggr/v. På skola A utgör 14 % av eleverna denna skara och på 
skola B är motsvarande siffra 27 %.       

 

Figur 3b
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Figur 3b Hur ofta eleverna idrottar på sin fritid. 

 
Av de elever som inte är fysiskt aktiva under sin fritid kan vi, i figur 3c, se att det 
eleverna gör i stället är att se på TV, spela dator/tv-spel, är med kompisar eller 
annat (som i detta fall handlar om att ta hand om husdjur). Elever som på 
fritiden spelar dator/tv-spel utgör en majoritet av de elever som inte är fysiskt 
aktiva, men är en minoritet i jämförelse med alla elever. På skola A är det 14 % 
av eleverna på skolan som spelar datorspel eller tv-spel på fritiden. Denna siffra 
är på skola B istället 13 %, men tilläggas kan TV-tittandet göras, som på denna 
skola är 7 % av eleverna (motsvarande siffra på skola A är obefintlig). 

   

Figur 3c
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Figur 3c Vad de elever som inte idrottar på fritiden gör istället.   
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5.3 Sammanfattning av enkätresultat 
I vår enkätundersökning framgår det att eleverna på skola A är aktiva i sin färd 
till skolan. Här går och cyklar eleverna i stor utsträckning medan man på skola 
B ofta tar bussen eller åker bil till skolan. Det som är gemensamt för de båda 
skolorna är att eleverna anser sig ha tio minuter eller mer i transporttid. Under 
skoltid anser större delen av eleverna på de båda skolorna att de är aktiva under 
idrottslektionerna. Anmärkningsvärt är att det finns en liten del av eleverna på 
skola A som anser sig vara helt inaktiva under lektionstid. Av de elever som 
deltar aktivt på grund av intresse under idrottslektionerna är siffrorna 
likvärdiga, då det är en elev av fem som deltar. På fritiden utövar majoriteten av 
eleverna på de båda skolorna någon form av fysisk aktivitet 1-2ggr/v. 
Anmärkningsvärt är att nästan ¼ av elevantalet på skola A respektive ¼ av 
elevantalet på skola B är inaktiva på sin fritid. Merparten av de elever som inte 
är aktiva väljer istället att i stor utsträckning spela dator- och/eller TV-spel.   

5.4 Resultatpresentation av intervjuer 
I denna del har vi att presentera sammanställningar av intervjuerna med de 
olika informanterna. Rektor 1 och lärare 1 är verksamma på skola A och rektor 2 
och lärare 2 är verksamma på skola B. För att ge en tydligare bild av hur de olika 
”rollerna” tänker och agerar kring ämnet har vi valt att jämföra rektorerna med 
varandra samt klasslärarna med varandra. Detta kommer att göras utifrån vår 
tredje frågställning: Hur är rektorernas och lärarnas inställning till den 
fysiska aktiviteten på respektive skola?  
     Vi kommer även att ge informanternas idealbild på hur skolans fysiska miljö 
ska se ut för att maximalt främja och stimulera till fysisk aktivitet. Detta för att 
ge deras tankar och inställning angående den fysiska aktiviteten ytterligare en 
dimension.   

5.4.1 Rektorerna 
Rektor 1 anser att ”dennes” skola inte fullt ut kan stimulera barnens fysiska 
behov eftersom tyngden i dagens skola fortfarande ligger på kunskapsdelen. 
Vidare anser denne att synen på hälsoarbetet blivit bättre men att det 
fortfarande finns tendenser till att ansvaret läggs över på andra. Detta är något 
som, enligt informanten, måste ske i samverkan med föräldrarna och hemmet 
eftersom de har det yttersta ansvaret för sina barns fostran. Genom att få in den 
fysiska aktiviteten på ett naturligt sätt kan vi få barnen att röra på sig utan att de 
reflekterar över detta. Informanten ger två exempel på detta. Det första är att 
alla elever går till matsalen som finns på en närliggande skola. Det andra är 
”skoljoggen” där eleverna ”springer in” pengar till välgörande ändamål. När det 
gäller tid till temaarbete eller projekt där fysisk aktivitet ingår anser 
informanten att tiden egentligen finns men att allt handlar om planering.  

 
Vi har 18 modersmålslärare vilket gör att det 
blir svårt att planera eftersom elever 
”försvinner” från lektionerna hela tiden. Det 
här gör att gruppen är svår att få ihop. Och det 
här leder till att det blir svårt att hitta en 
samverkan mellan lärarna för tid till 
planering.    
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Rektor 2 menar att det är viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt när det 
gäller frågor kring fysisk aktivitet. Vidare menar informanten att vi idag är 
medvetna om vikten av rörelse men att det ser väldigt olika ut och att mycket 
hänger på den enskilde läraren. Enligt informanten har skolan fantastiska 
förutsättningar när det gäller den fysiska aktiviteten och menar att det mer eller 
mindre är självspelande eftersom naturen ligger runt knuten. ”Det är inte svårt 
att stimulera till rörelse.” Genom sitt eget motionsintresse har informanten 
introducerat ”lilla spåret” och varit delaktig i att anlägga en motorikbana samt 
kraftigt propagerat för Röris (Friskis och Svettis rörelseprogram). Dessutom har 
informanten förbättrat elevernas möjligheter till idrott betydligt genom att 
lyssna till idrottslärarens önskemål gällande en större gymnastikhall. Trots att 
detta utgör en extra kostnad har skolan valt att prioritera detta och hyr därför 
en större hall på orten av den lokala fotbollsföreningen.      
Något som enligt informanten är en ständigt återkommande punkt på 
personalmötena är friskvård, som i första hand är riktad till personalen, för att 
skapa intresse. Informanten är övertygad om att: 
 

vuxna som inte gör något själva, gör nog inte 
så mycket med barnen heller, om det inte blir 
tvingade till det. 

 
Vidare tycker informanten att det alltid finns tid till tema- och projektarbeten 
där fysisk aktivitet ingår. Detta ses inte som ett problem på skolan utan alla tar 
den tid de behöver i anspråk för planering och genomförande.  

5.4.1.1 Jämförelse av rektorernas inställning 
Båda rektorerna har ett genuint intresse för fysisk aktivitet och hälsa, trots det 
finns det skillnader i deras prioriteringar och förutsättningar gällande den 
fysiska aktiviteten. Rektor 1 menar att det är svårt för ”dennes” skola att 
tillgodose barnens fysiska behov. Detta beror främst på att kunskapsdelen i 
dagens skola står i fokus. Informanten menar dock att det är viktigt att få in den 
fysiska aktiviteten på ett naturligt sätt i elevernas vardag, exempelvis genom 
promenader till matsalen på den närliggande skolan. Rektor 1 anser att de i 
brist på samverkan mellan lärarna har de svårt att genomföra temaarbeten och 
projekt som handlar om fysisk aktivitet. Rektor 2 anser istället att den skola där 
denne är verksam, har goda möjligheter att stimulera behovet av fysisk aktivitet 
hos barnen. Vidare menar informanten att deras förhållningssätt gällande den 
fysiska aktiviteten prioriteras under hela skoldagen. Det anses även vara lätt att 
genomföra temaarbeten och projekt som innehåller fysisk aktivitet.  

5.4.1.2 Idealbilden 
Rektor 1 önskar en platt skola som inte är byggd på höjden. Den ska vara 
handikappanpassad. Dessutom önskas en större skolgård och/eller att gatan 
utanför skolan stängs av så att parken på andra sidan ska kunna utnyttjas mer. 
Där vill informanten kunna skapa ett uteklassrum för undervisning ute i 
naturen. Där finns även möjlighet att åka pulka och upprätta en grillstation. 
Informanten skulle vilja ha, som en naturlig del inne, ett aktivitetsrum med 
styrketräning och motionscyklar. Ett motionsrum för både personal och barn. 
Matsalen vill informanten ha på skolan för att lättare kunna skapa ett samarbete 
med köket som, enligt denne, är ett måste för ”hälsotänket”. Informanten skulle 
vilja få pedagogerna att tänka mer hälsofrämjande och få dem att reflektera mer 
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på framtid och hållbar utveckling. ”Vi lever i en värld där vi hela tiden ’trycker 
ner’ andra”. Därför skulle informanten vilja skicka pedagogerna till de länder 
där skolans barn kommer från, för att ge dem erfarenheter och förståelse. För 
det är trots allt så, menar informanten, att ”det jag gör är det barnen lär”.  
 
Rektor 2 önskar mer möjlighet till inomhusaktiviteter och att det i anslutning 
till varje klassrum skulle finnas ett rörelserum där vissa elever kunde få ”rasa av 
sig” om de har för mycket ”myror i byxorna” under lektionerna. Det skulle inte 
finnas några avancerade saker i det här rummet, utan kanske ett löpband, en 
motionscykel, bollar, balansplatta m.m. Ett annat önskemål som informanten 
tar upp är en större gymnastikhall än den som redan finns på skolan samt bättre 
möjligheter att utöva friidrott utomhus. I övrigt tycker informanten att skolan 
redan erbjuder mycket som främjar till den spontana rörelsen. Informanten 
säger:  
 

Sedan kunde man ju önska att konkurrensen 
med TV och data inte var så tuff, men vi når 
nog inte fram genom att konkurrera utan vi 
måste försöka komplettera istället.    

5.4.2 Klasslärarna 
Lärare 1 anser att idrottslektionerna på 2h/v är för lite för att stimulera barnens 
fysiska behov. Vidare menar informanten att det enligt läroplanerna inte finns 
tid till mer idrott. Därför försöker denne att påverka så att eleverna är fysiskt 
aktiva på rasterna samt på sin fritid. Informanten pratar ofta med eleverna om 
vikten av att tillhöra en förening och inte bara sitta framför TV: n eller datorn. 
Informanten försöker visa sitt intresse för de elever som är aktiva genom att 
stötta dem i sin idrott, men försöker även ”peppa” de icke aktiva eleverna till att 
bli det. På lektionerna tas det upp i de olika ämnena om vikten av rörelse för att 
man ska orka med skolarbetet. Informanten samtalar även med föräldrarna på 
föräldrasamtalen om hur viktigt det är att deras barn är aktiva på fritiden. Detta 
görs främst med de föräldrar vars barn är inaktiva. Informanten menar att det 
syns tydligt vilka elever som sitter mycket framför datorn eller TV:n vilket 
bidrar till att eleverna är trötta på lektionerna. Är eleverna trötta lär det sig 
inget, menar informanten som inte drar sig för att skicka hem dessa trötta 
elever. Detta görs i samförstånd med föräldrarna.    

Lärare 2 tycker att skolan stimulerar den fysiska aktiviteten på ett bra sätt, men 
betonar vikten i att samma regler ska gälla på skolan och att alla strävar mot 
samma mål. Informanten menar att: 

 

Hälsa är grunden för att verksamheten ska 
fungera, den är basen. Barnen behöver god 
fysik för att orka med, där ligger grunden hos 
föräldrarna, men vi i skolan har ett ansvar 
enligt läroplanerna.  

 

För att få in den fysiska aktiviteten, jobbar informanten med ”SET-material” 
(Socio Emotionell Träning) och undervisar gärna i det uteklassrum som skolan 
byggt. Skolans miljö tillåter spontana fysiska aktiviteter vilket informanten tar 
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till vara på. Dessutom ser informanten positiva möjligheter i det samarbete som 
finns med en lokal fotbollsförening, där skolan får ta del av föreningens 
fotbollsplaner och hall, som utnyttjas främst av de äldre eleverna under 
idrottslektionerna. Eftersom det är en mindre skola anser informanten att det är 
”lätt” att ordna temadagar och friluftsdagar där tyngdpunkten ligger på den 
fysiska aktiviteten. Ett exempel på detta är den årliga ”Hälsoveckan” där 
eleverna får prova på olika fysiska aktiviteter.   

5.4.2.1 Jämförelse av klasslärarnas inställning 
Inställning och agerande är den stora skillnaden mellan de båda klasslärarna. Lärare 
1 anser att läroplanerna inte ger tillräckligt med tid till den fysiska aktiviteten. Denne 
samtalar mycket med sina elever och informerar även föräldrarna om vikten av att 
röra på sig för att orka med skolan. Lärare 2 menar istället att skolan har ett ansvar 
enligt läroplanerna att främja den fysiska aktiviteten. Vidare säger informanten att 
skolans läge underlättar detta arbete och anser sig verka aktivt med att integrera den 
fysiska aktiviteten i övrig undervisning.      

5.4.2.2 Idealbilden 
Lärare 1 drömmer om en större gymnastiksal där klasslärarna skulle kunna ha 
vissa extra lektioner. Vidare tycker informanten att det skulle vara önskvärt att 
ha någon form av fysisk aktivitet ute varje dag.  
 
Lärare 2 skulle vilja ha en samarbetsövningsbana i skogen som mer liknar en 
problemlösarbana. Vidare önskar informanten större skollokaler där man kan 
spela pingis och liknande samt en skidbacke på nära håll. Dessutom fantiserar 
informanten om en skolbyggnad som ser annorlunda ut jämfört med den de 
har.  
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6. Resultatanalys 
Vi kommer att utifrån vårt syfte och våra frågeställningar analysera studiens 
resultat i relation till litteraturen. Våra frågeställningar ligger till grund för 
rubrikerna. Varje fråga kommer att besvaras utifrån en av de valda 
insamlingsmetoderna:  
 

1) frågeställning 1 ( se 6.1 nedan) kommer att besvaras utifrån våra 
observationer. 

2) frågeställning 2 (se 6.2 nedan) utifrån enkätundersökningen.  
3) frågeställning 3 (se 6.3 nedan) besvaras med hjälp av svaren från 

intervjuerna.    

6.1 Hur ser de olika fysiska rummen ut för eleverna på skolorna? 
Vid våra observationer framkom det att det finns skillnader av de fysiska 
uterummen på de båda skolorna. Dock visade det sig att detta har en mindre 
betydelse för barnens fysiska aktiviteter. Dewey (2002) anser att människan 
anpassar sig efter den miljö som hon befinner sig i. Vidare beskriver författaren 
miljön som alla de aspekter som påverkar människans aktiviteter.  
 
I vår observation av skola A blev detta synligt eftersom eleverna på den nyligen 
byggda fotbollsplanen har möjlighet att utöva olika aktiviteter på rasterna. Att 
eleverna utnyttjar detta område är inget nytt, den fysiska aktiviteten utövades 
på denna plats även innan den nya planen tillkom. Planen har trots allt skapat 
nya möjligheter och inspiration till rörelse. Skola B ligger i en skogsmiljö vilket 
gör att naturen blir en del av skolvardagen. Upplevelser och upptäckter i 
naturen är, enligt Ellneby (1999), utvecklande för barns motorik och sinnen. 
Naturen är full av möjligheter som bidrar till att ge barnen nya erfarenheter. 
Detta är något som man på skola B utnyttjat väl genom användandet av de 
naturliga resurserna som finns att tillgå i den omkringliggande miljön. Ett bra 
exempel på det, som framkom av vår observation, är den anlagda 
motorikbanan. Även om banan inte alltid utnyttjas på det sätt som det är tänkt, 
ger den inspiration till eleverna som använder den i sin lek på nytänkande sätt.   
 
Vi fann även skillnader i skolbyggnadernas arkitektur.  Skolbyggnaderna på 
skola A är byggda på höjden, men skiljer sig åt när det gäller utformningen. Den 
äldre delen av skolan är ”luftigare” och rymligare. Skolbyggnadernas 
utformning samt skolgårdens kuperade utemiljö resulterar i många trappor. 
Detta bidrar till att eleverna tillgodoser sig en vardagsmotion som de inte 
reflekterar över. På skola B visade det sig att skolbyggnaderna är byggda i ett 
plan samt att skolgården är flack. Skantze (1989) menar att en miljö som är 
enformig kan vara svår för barn att identifiera och utforska. Vidare menar 
författaren att en variation av former behövs för att barnen ska kunna 
identifiera miljön.  

6.2 Hur ser den fysiska aktiviteten ut bland eleverna på respektive 
skola? 
Enligt Folkhälsoinstitutet (1999) blir människorna allt mer fysiskt inaktiva 
vilket bidrar till att sjukdomarna i samhället ökar. Den amerikanska rapporten, 
Physical Activity and Health (1996), stödjer detta och konstaterar även att all 
form av fysisk aktivitet bidrar till att påverka människans hälsotillstånd. Den 
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dagliga motionen kan därför ses som livsviktig och bör vara en viktig del av 
elevernas vardag. I vår studie visade det sig dock att elevernas ”vardagsmotion” 
skiljde sig åt på de båda skolorna. Tittar man på resultaten av elevernas ”val” av 
transport till skolan kan man se en skillnad, där eleverna på skola A gick eller 
cyklade till skolan, medan eleverna på skola B åkte bil eller buss. Det som visade 
sig vara gemensamt för de båda skolornas elever var deras transporttid till 
skolan, vilken uppskattades till tio minuter eller mer. Vidare i vår undersökning 
visade det sig att eleverna på skola A får en naturlig fysisk aktivitet under dagen 
på grund av alla de trappor som finns i skolan och på skolgården.  
 
Myndigheten för Skolutveckling (2005) menar att skolan måste bli en naturlig 
arena för främjandet av en hälsosam livsstil, eftersom eleverna tillbringar en 
stor del av sina liv under skolans tak. I den hälsosamma livsstilen ingår den 
fysiska aktiviteten och för att upprätthålla en god hälsa finns det 
rekommendationer som Statens Folkhälsoinstitut (2007) har anammat. Den 
lyder att barn fram till puberteten, i måttlig nivå ska röra på sig 60 minuter per 
dag. Ett sätt att uppnå denna rekommendation är den fysiska aktivitet som 
infinner sig under idrottslektionerna. Frågan är dock hur aktiva eleverna är 
under dessa timmar? I vår studie framkom det att större delen av eleverna på de 
båda skolorna anser sig vara aktiva under idrottslektionerna. Det visade sig 
dock att en liten del av eleverna på skola A ansåg sig vara fysiskt inaktiva under 
idrottslektionerna.  
 
Som Folkhälsoinstitutet (1999) påvisar finns det en stark koppling mellan 
kroniska sjukdomar och fysisk inaktivitet. Tänkvärt är att i vår undersökning 
visade det sig att var fjärde elev faktiskt tillhör denna riskgrupp. Det är inte bara 
hälsan som påverkas av den fysiska aktiviteten utan även inlärningen. Detta är 
något som Eriksson (2002) vidhåller i sina studier gällande barns utveckling 
och lärande. Hon menar att fysisk inaktivitet hämmar motoriken, vilket i sin tur 
kan bidra till svårigheter med inlärningen.  

6.3 Hur är rektorernas och lärarnas inställning till den fysiska 
aktiviteten på respektive skola? 
I vår undersökning visade det sig att rektorernas och lärarnas inställning till den 
fysiska aktiviteten skiljer sig åt på många plan. På skola A anser man inte att 
tiden finns att jobba mer hälsofrämjande, även om man skulle vilja det eftersom 
prioriteringarna ligger på annat. På grund av den kulturella mångfalden på 
skolan anser en av informanterna att det är svårt att hitta tid till samverkan och 
planering mellan modersmålslärarna och klasslärarna. Skola B har andra 
möjligheter när det gäller tid till planering och prioriterar de fysiska rummen 
för att skapa bättre möjligheter för fysisk aktivitet.   

Den fysiska aktiviteten är, enligt Hannaford (1997), nödvändig för människans 
inlärning. Detta eftersom att rörelsen stimulerar och aktiverar mentala 
kapaciteter hos oss. En av informanterna på skola A har anammat detta 
tankesätt och uttryckte sig i vår undersökning så här: ”Är eleverna trötta, lär de 
sig inget. Då är det bättre att de går hem och sover.”  

På skola B visade det sig att möjligheterna att tillämpa fysisk aktivitet som ett 
hjälpmedel i klassrummet finns i form av Röris. Önskvärt från en av våra 
informanter på skola B var att skapa ett rörelserum. Detta skulle finnas i 
anslutning till varje klassrum, där elever med ”myror i byxan” kunde komma 
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ner i varv för att sedan återgå till sitt arbete. Det här är något som Eriksson 
(2002) anser vara ett bra medel som ger ”ett lugnare klassrum”.    
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7. Diskussion 
Vi kommer att i detta avslutande kapitel koppla samman arbetets alla delar 
genom att diskutera resultat utifrån syfte, frågeställningar samt skolans 
uppdrag.  

7.1 Resultatdiskussion 
Människan har anammat en allt mer bekväm livsstil. Faktum är att människor i 
alla tider rört på sig spontant, men att vi på väldigt kort tid har förändrat det 
beteendet, vilket vi tror beror mycket på den samhällsutveckling vi har idag. 
Människor stressar sig igenom vardagen och tycker sig inte ha vare sig tid, lust 
eller ork att laga bra och näringsrik mat. Samma orsaker bidrar till att man inte 
tar sig tid att umgås med sina barn på ett sätt som främjar deras fysiska hälsa 
och välmående. I vår undersökning upptäckte vi att var fjärde elev ansåg sig 
vara inaktiv i sin vardag. Detta tror vi är något som även ger effekter på 
elevernas skolarbete, vilket även Hannaford (1997) bestyrker i sin bok Lär med 
hela kroppen.  

Skolan måste hitta olika sätt att integrera den fysiska aktiviteten i skolvardagen 
för att kunna följa de rekommendationer som regeringen lagt fram. Vi tror att 
man måste synliggöra dessa rekommendationer hos lärarkåren ute på skolorna 
för vi har fått den uppfattningen att lärare inte är medvetna om 
rekommendationerna. Detta är något som framkommit i vår undersökning. Vi 
tycker även att ett förtydligande bör göras hos lärarkåren när det gäller den 
fysiska aktiviteten inom ramen för hela skoldagen. Detta för att lyfta fram och 
betona vikten av att röra på sig.  Vi kunde i vår undersökning se tydliga 
skillnader på att man tolkat dessa strävansmål olika på de undersökta skolorna. 
På skola A fanns inte samma medvetenhet kring strävansmålen, utan där 
märkte vi att målen var något som inte lyfts fram och reflekterats kring. Hur ska 
man då som lärare och skola kunna ge eleverna de rätta kunskaperna och 
förutsättningarna kring den fysiska aktiviteten och dess påverkan på hälsan?  

Ett intressant förhållningssätt vi stötte på under vår arbetsgång var att en av 
informanterna på skola A ansåg att trötta elever inte borde vara i skolan. Enligt 
informanten var dessa elever inaktiva på sin fritid. Eleverna skickades hem för 
att sova och kunde sedan komma tillbaka när de var pigga igen. Föräldrarna var 
införstådda i detta, men är detta ett bra tillvägagångssätt? Vad sänder detta för 
signaler till eleverna? Vi tror att det kan få en oönskad effekt av att ”trötthet” 
legitimerar eleverna till att komma bort från skolan. Enligt det uppdrag som 
skolan har enligt Lpo 94 (Skolverket, 2006), är det sagt att skolan ska stimulera 
och främja elevernas fysiska hälsa. Gör vi det genom att låta eleverna gå hem 
istället?  Tar vi då vårt ansvar? Trötta elever kommer alltid att finnas i varje 
klass och vår uppgift är att möta alla elever där de befinner sig samt anpassa 
undervisning efter de enskilda individerna. Vi anser därför att man måste finna 
andra strategier och arbetssätt för att nå dessa elever. Att enbart skicka hem 
eleverna menar vi inte är någon lösning.  

Vi tycker att en god början till att främja den fysiska aktiviteten kan vara att ta 
tillvara på de naturliga resurser som finns i skolans närmiljö. Ett bra exempel på 
detta är skola B:s försök till att förbättra de fysiska möjligheterna för eleverna. I 
vår undersökning kunde vi hos skola B se en annan inställning, vilja och intresse 
att utveckla fysiska rum än hos skola A. Vi tror att dessa skillnader kan bero på 
skolornas storlek och mångfald. Skola B är en mindre skola med färre elever och 
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lärare, vilket vi tror underlättar förankringen av olika idéer. Det är lättare, anser 
vi, att samverka och planera i en mindre grupp eftersom det blir färre mellanled 
för att nå alla parter. På skola A har man ett större antal elever och lärare samt 
kulturell mångfald, vilket bidrar till att en större grupp lärare måste samverka. 
Detta har visat sig vara en svårighet på skolan. Vi tror att detta är huvudorsaken 
till att skola A väljer att prioritera annat än den fysiska aktiviteten. Man kan 
säga att de har förutsättningarna men inte möjligheterna att integrera den 
fysiska aktiviteten i skolans ämnen.     

Den uppfattning vi fått av skolornas olika fysiska uterum är att miljön på skola 
A är konstruerad och ”konstgjord”, medan skola B:s miljö har mer naturliga 
inslag. Vi menar att den förstnämnda miljön är anpassad av skola A, där den 
fysiska miljön tagits till skolgården. Miljön på skola B har istället varit den som 
skapat skolan, där man bevarat naturen och lyft i skolan i den. En bra fysisk 
skolmiljö ger eleverna inspiration och möjlighet att utforska omvärlden på mer 
än ett sätt, menar Skantze (1989).  Dock anser vi att konstgjord eller naturlig 
miljö inte har någon påverkan på eleverna fysiska aktiviteter utan att allt beror 
på hur den utnyttjas.  Vi anser att barn har en större öppenhet för nya miljöer 
än vuxna, vilket gör att barn har lättare att anpassa sig till de miljöer som 
erbjuds. Oavsett vilka förutsättningar skolorna har, tror vi att eleverna på de 
båda skolorna utnyttjar sina fysiska uterum på bästa sätt under rasterna.  

Vi anser att god fysik är en förutsättning för att man ska orka med skoldagen. 
Trots att skolan har ett stort och viktigt ansvar att främja och ge kunskap om 
hälsa och den fysiska aktivitetens påverkan, är det omöjligt att nå och ge alla 
detta. Där har den enskilde ett stort ”egenansvar”. Det skolan kan göra är att ge 
eleverna verktyg som sedan eleverna själva måste förvalta. För att eleverna ska 
förstå vikten av den fysiska aktiviteten och de verktyg de får, är det ytterst 
angeläget att ha en god samverkan med hemmet. Det gäller att skapa en skola 
som speglar samhället i stort, så att eleverna känner att den kunskap och de 
verktyg de får med sig är relevanta för den tid de lever och befinner sig i. 
Inspirerar skola och vuxna de unga till ett aktivt liv och sundare levnadssätt? Vi 
vuxna måste verka som goda förebilder, vilket kan innebära att vi måste ändra 
på våra vanor och rutiner för att leva ett sundare liv. Tar vi oss denna tid? Och 
när ska vi börja leva som vi lär? 

7.2 Metoddiskussion 
Att utgå från en checklista under våra observationer hjälpte oss att få en 
struktur där likheter och skillnader framkom tydligt. Vilket i sin tur gav oss en 
god översikt av de båda skolornas fysiska rum. Vi tror inte att ett annat sätt 
hade gett oss bättre data eftersom de ”brister” som vårt observationsschema 
hade, täcktes upp av en punkt för övriga observationer. Under denna punkt 
fanns utrymme att lista de saker som fattades i vårt observationsschema.  

Att ha en enkät med slutna frågor fungerade överlag bra. Vi hade dock även valt 
att ha några få öppna. Dessa frågor valde vi bort i vårt resultat eftersom vi ansåg 
att de inte gav oss tillräckligt material som var värdefullt för vårt arbete. De 
slutna frågorna kunde till viss del täcka upp dessa brister och vi anser att det 
material vi fick, trots allt var tillräckligt. Vi har i efterhand, när vi analyserat 
materialet, kommit fram till att vi kunde ha fått ännu mer att analysera om vi 
vinklat frågorna mer utifrån våra frågeställningar. Vår tanke med enkätfrågorna 
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var att få en mer allmän bild av elevernas fysiska aktiviteter och att inte låta 
dem påverkas av oss - vi ville inte att vår bild skulle färga deras svar.   

När det gäller våra intervjuer kan vi även här tycka att våra frågor borde ha 
vinklats mer efter våra frågeställningar för att det sedan skulle underlätta 
analyseringen av resultaten. Istället blev våra frågor ”spretiga” men trots detta 
känner vi att vi fick de data vi behövde för vårt arbete.  

Överlag anser vi att våra forskningsmetoder uppfyllde de kriterier vi förväntat 
oss och att dessa har gett oss ärliga och personliga svar.  Detta har bidragit till 
att vi kunde genomföra det arbete som vi hade för avsikt att göra.   

7.3 Avslutande synpunkt 
Vi har i vårt arbete funnit att det finns skilda åsikter om hur man ska integrera 
den fysiska aktiviteten under skoldagen. Det är intressant att två kommunala 
skolor kan realisera det uppdrag som skolan har enligt Lpo 94 (Skolverket, 
2006), så olika. Uppdraget lyder: ”skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever 
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lpo 94, s 5 ).   

För att vända den negativa trenden som idag finns i vårt samhälle när det gäller 
en sund livsstil, måste skolorna i landet ha en gemensam syn och inställning till 
den fysiska aktivitetens positiva påverkan på människan. Vi menar att alla har 
förutsättningar till fysisk aktivitet men att möjligheterna till det kan se olika ut. 
Allt är beroende av vad man gör det till och vilken inställning vederbörande har. 
Möjligheterna är beroende av de ledandes inställning. Vi tror att de ledande på 
skolorna måste ha ett intresse att prioritera den fysiska miljön som främjar till 
fysisk aktivitet, annars minskar möjligheterna för eleverna.  

7.4 Nya forskningsfrågor 
Vi har i vår undersökning sett att forskare ser en stark koppling mellan fysisk 
aktivitet och inlärning. En av dessa är Eriksson (2002), som menar att barn som 
inte givits möjligheten att röra på sig tillräckligt i sin utveckling, kan få 
motoriska hämningar. Detta kan enligt Eriksson (2002) leda till 
inlärningssvårigheter. Vi tycker därför att det skulle vara intressant att i vidare 
forskning lyfta fram och studera den fjärdedel av våra undersökta elever som är 
inaktiva, för att se om detta samband kan påvisas. Hur presterar dessa elever i 
skolan? Kan man tydligt se att sambandet finns mellan den fysiska aktiviteten 
och inlärning? 
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Bilagor 
 

 Missivbrev                                  ( Bilaga 1) 
 

Hej! 
 
Vi är två lärarstuderande som går sista terminen på Mälardalenshögskola här i 
Eskilstuna. Under denna termin kommer vi att skriva vårt examensarbete och 
skulle behöva er hjälp med detta. Vi är båda aktiva och intresserade av 
idrottande och skulle därför vilja undersöka möjligheten till fysisk aktivitet på 
våra respektive partnerskolor. Syftet med vårt arbete är att synliggöra och lyfta 
fram likheter och skillnader av den fysiska aktiviteten på skolorna. Skolorna är 
belägna på landsorten respektive i staden. Arbetet kommer därför att rikta sig 
till er rektorer, lärare och elever på dessa skolor. Undersökningen kommer att 
genomföras i enkätform i år 6 på vardera skola. Vidare kommer vi att göra 
intervjuer med lärare och rektorer samt att observera och studera skolans miljö. 
Vår förhoppning är att ni kan avsätta lite tid till intervjuer och ifyllnad av vår 
enkät.  
 
Informationen ni tillhandahåller oss kommer att behandlas på ett sätt som gör 
att ingen av de berörda parterna kommer att kunna identifieras. Vidare kommer 
dessa uppgifter att enbart användas i forskningssyfte. Deltagandet är frivilligt 
och varje respondent har rätten att avbryta intervju eller enkät under studien. 
De frågor vi kommer att beröra handlar om den fysiska aktiviteten samt 
möjlighet till fysisk aktivitet.    
 
Enkäten kommer till största del att bestå av slutna frågor med olika 
svarsalternativ men det kommer att finnas möjlighet för eleverna att med egna 
ord utveckla några svar. Eleverna kommer att få 15 min att genomföra enkäten. 
Enkät och information kommer uppskattningsvis att ta runt 20 min.  
 
Intervjuerna vänder sig i första hand till rektorerna och de berörda klasslärarna 
på de utvalda skolorna, där vi vill få er syn på den fysiska aktiviteten och dess 
integrering i skolvardagen.  Intervjuerna kommer att högst ta 30 min om vi kan 
träffas personligen. Ett annat alternativ kan vara telefonintervju.  
 
Vi hoppas att ni har tid och möjlighet att hjälpa oss med detta. 
 
Med vänliga hälsningar / 
 
Sara Aronsson  Madelene Feldt 
Htfn: 016-25399  Mobil: 0738-313184 
Mobil: 070-5822243  mft04001@student.mdh.se
san04010@student.mdh.se
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Observationsschema   ( Bilaga 2) 
 
 Antal Skick 

(skala 1-
5) 

Notering/ar 

Fotbollsplan    
 

Skogsområde    
 

Sandlåda    
 

Basketkorgar    
 

Klätterställning    
 

Gungor    
 

Bollplank    
 

Hopphagar    
 

Pulkabacke    
 

Rutschkana    
 

Gymnastikhall    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Andra ytor: 
 
 
 
 
 
 

   
 

Övriga observationer: 
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Enkät     (Bilaga 3) 
Ringa in det svarsalternativ som passar dig mest/bäst. Obs! Endast ett 
svarsalternativ för varje fråga.  
 
 
 
Jag är   Pojke Flicka  
 
 
Hur tar du dig till skolan?  

 
Bil Buss Går Cyklar
 Annat__________________ 
 
 
Hur lång tid tar det för dig att ta dig till skolan?  
 
5min  10min  15min  20 min eller mer 

 
 

Är du aktiv på idrottslektionerna?  
Ja  Nej  Ibland 
 

 
Om du har svarat JA- vad är det som 
får dig att vara aktiv? 
 
Kul Har intresse 
  
 
Annat_________________________
___ 
 
 
Om du har svarat NEJ eller 
IBLAND- vad är det som får dig att 
inte delta?  
 
Jobbigt  Svårt          Har inget intresse
   
Får inte  Känner mig utanför 
 
Annat_________________________
___ 

 
 
 
 
 
 
 

     
  



 38

Idrottar du på din fritid? 
 
Ja, i en förening  Ja, men inte i en förening   Nej 
 
 

Om du har svarat JA- hur ofta 
idrottar du?  
 
1-2ggr/v  3-4ggr/v 5ggr och fler/v 
 
 
Om du har svarat NEJ- vad gör du 
istället?  
 
Ser på TV            Spelar dataspel/tv-spel  
 
Shoppar            Är med kompisar 
   
Annat_________________________
_____ 
 
 

Vad tycker du om att göra på rasterna? Skriv och berätta!  
 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
Tycker du att skolans miljö inbjuder till rörelse?  
 
Ja  Nej    
 
Förklara och motivera ditt svar! 
 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________ 
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Intervju     (Bilaga 4) 
 

• Är du intresserad av idrott och hälsa? 
 

• Hur ofta och hur länge har eleverna idrott på schemat? 
 

• Hur försöker du integrera fysisk aktivitet i din klass/skola?  
 

• Tycker du att det finns tid för temaarbete eller projekt där fysisk aktivitet 
ingår? 

 
• Tycker du att skolan stimulerar barnens fysiska behov? 

 
• Hur ofta har ni friluftsdagar på skolan?  

 
• Vilka möjligheter finns det till fysisk aktivitet utomhus på skolan? Något 

som saknas?  
 

• Finns det möjlighet för barnen att vara fysisk aktiva inomhus under 
rasterna? 

 
• Samverkar skolan med någon förening ang. fysisk aktivitet och hälsa? 

 
• Om du fick bestämma, hur skulle skolans fysiska miljö se ut för att den 

skulle främja och stimulera till fysisk aktivitet?  
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