
2009:109 

E X A M E N S A R B E T E

Full rulle!
Om daglig fysisk aktivitet i grundskolans tidigare år

 Torbjörn Eliasson
 Emelie Nilsson

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2009:109  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--09/109--SE



 

 
 

Full rulle! 
 

- om daglig fysisk aktivitet 
i grundskolans tidigare år 

 
 

Emelie Nilsson & Torbjörn Eliasson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luleå Tekniska Universitet 
Lärarutbildningen VT-09 

Allmänt utbildningsområde 
Institutionen för pedagogik och lärande 

Handledare: Kerstin Stenberg och Krister Hertting 



 



Abstrakt 
 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 
framgår det att skolans uppdrag är att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Syftet med 
vårt arbete var att ge en förståelse för hur pedagoger i skolans tidigare år uppfattar uppdraget 
och beskriver arbetet med att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet. Vi använde oss av 
kvalitativa intervjuer där vi intervjuade fem pedagoger verksamma i grundskolans tidigare år 
verksamma i norr- och västerbotten. Vårt resultat visar att det fanns oklarheter i vissa 
avseenden kring hur tillägget ska tolkas och tillämpas. Detta har lett till att arbetet med daglig 
fysisk aktivitet på skolorna ser olika ut. Vi fann att samtliga pedagoger har en positiv 
inställning till uppdraget och de ansåg sig även kunna se olika gynnsamma effekter av arbetet 
med daglig fysisk aktivitet bland elever. 
 
Nyckelord: Daglig fysisk aktivitet, Koncentrationsförmåga, Motorisk utveckling, Hälsa 



 



Förord 
 
 
Efter många veckor med hårt slit i form av mängder av litteraturgenomgångar och 
textbearbetning är vi nu äntligen färdiga med vårt examensarbete. Det har varit både roligt, 
intressant och lärorikt trots att det stundtals har varit jobbigt. 
 
Vi vill verkligen tacka de pedagoger som har ställt upp för oss och låtit sig intervjuas. Utan er 
hjälp hade inte detta arbete varit möjligt. 
 
Luleå, maj 2009 
 
Emelie Nilsson & Torbjörn Eliasson 
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Inledning 
 
 
I Lpo94 framgår att skolans uppdrag är att sträva efter att erbjuda daglig fysisk aktivitet. Barn 
tillbringar en stor del av sin tid i skolan och genom detta fyller skolan en viktig roll vad gäller 
möjligheten att påverka barns fysiska aktivitet. Engström (1989) skriver om hur 
spontanidrotten bland ungdomar minskat och media belyser att allt fler barn nu är mer 
stillasittande framför till exempel datorer och tv-spel. Raustorp (2004) beskriver hur antalet 
timmar på schemat för idrott och hälsa har minskat. Fysisk aktivitet ska vara ett naturligt 
inslag i skolans vardag enligt budgetpropositionen 2004 och skolan har ett stort ansvar vad 
gäller att få barn fysiskt aktiva då barn tillbringar stor del av sin tid där. Ericsson (2003) visar 
i sin studie på samband mellan daglig fysisk aktivitet och motorisk utveckling som i sin tur 
kan leda till förbättrade skolprestationer. Av Folkhälsoinstitutet, FHI, (2006) kan vi utläsa ett 
samband mellan fysisk aktivitet och folkhälsa. Myndigheten för Skolutveckling, MfS, (2005) 
skriver att skolan ska lägga en grund för en hälsosam livsstil hos eleverna. Ericsson (2005a) 
anser att det finns skäl att på ett tydligare sätt beskriva hur detta med fysisk aktivitet i skolan 
organiseras. Att det är viktigt med daglig fysisk aktivitet är tydligt, så även att skolan har ett 
stort ansvar i detta men vilka uttryck tar sig detta ute i de olika skolorna? 
 
Vi är två lärarstudenter vid Luleå tekniska universitet mot inriktning Barn, lek och lärande i 
grundskolans tidigare år. Under vår utbildning har vi flera gånger kommit i kontakt med 
tillägget i Lpo94 som rör daglig fysisk aktivitet. Vi anser att formuleringen i läroplanen känns 
otydlig och väldigt försiktigt uttryckt. Vi har även fått en insikt om den betydelse fysisk 
aktivitet har för barns utveckling. Då vi anser att det är viktigt med fysisk aktivitet av något 
slag, samt främja elevers hälsa, så är detta något som vi känner att vi vill värna om när vi blir 
verksamma lärare. Vi ser stora positiva fördelar med att vara fysisk aktiv och att röra sig 
regelbundet och dagligen, för barn såväl som för vuxna. Det behöver inte vara i form av idrott 
utan rörelser eller aktiviteter såsom lek är fullt tillräckligt. Vi är därför nyfikna på hur 
verksamma pedagoger tolkar och tillämpar detta tillägg och därför blev vårt syfte med studien 
att försöka ge en förståelse för hur de uppfattar detta och vilka uttryck detta tar sig i praktiken. 
 
Ericsson (2003) menar att: 
 

Kroppsrörelse är av fundamental betydelse för människans hela utveckling och för 
hennes upplevelse av sig själv. Genom rörelse och lek stärker vi vår benstomme, 
utvecklar vår muskelkraft och uthållighet samt förbättrar balans och 
koordinationsförmåga. Dessutom får vi genom rörelse ökade kunskaper om världen 
omkring oss, vad vi själva förmår och hur vi reagerar i olika sammanhang. 
(s. 11) 
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1 Forskningsbakgrund 
 
 
Bakgrunden beskriver definitioner och rekommendationer för fysisk aktivitet och förklarar 
varför det ingår i skolans uppdrag. Vidare kommer vi även att beskriva vilka olika positiva 
effekter man kan utläsa av fysisk aktivitet, exempelvis motorisk utveckling och främjande av 
självkänsla och kroppsmedvetenhet. Vi kommer även att beskriva sambandet mellan fysisk 
aktivitet och folkhälsa, vilka vinster det finns med att vara fysisk aktiv samt de risker som 
föreligger vid fysisk inaktivitet. Avslutningsvis tar vi upp Bunkefloprojektet där man 
integrerat fysisk aktivitet i den dagliga verksamheten samt slutrapporten från Myndigheten för 
Skolutveckling som sammanfattar resultatet av deras uppföljning kring skolornas arbete med 
daglig fysisk aktivitet. 
 
1.1 Fysisk aktivitet 
 
1.1.1 Definition av fysisk aktivitet 
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdomar, NCFF, definierar på 
sin hemsida fysisk aktivitet som ”all kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som 
resulterar i en ökad energiförbrukning”. FHI (2006) använder en snarlik definition på 
begreppet fysisk aktivitet; ”all typ av rörelser som ger ökad energiförbrukning.” (s. 12) 
Vidare skriver de att det är en hälsofrämjande aktivitet om den förbättrar hälsan och den 
fysiska kapaciteten och sker utan att medföra en risk eller orsaka skada. För att det ska finnas 
hälsovinster med den fysiska aktiviteten ska den utföras med en måttlig till hög intensitet och 
förbruka minst 150 kcal per dag eller 1100 kcal i veckan. 
 
Med ovan definition av fysisk aktivitet som NCFF och FHI (2006) tillämpar så gäller 
beskrivningen av fysisk aktivitet på alla kroppsrörelser oavsett syfte eller sammanhang. 
Begreppet kan inkludera allt från spontana lekar och rörelser till rena idrottsaktiviteter, oavsett 
var eller när det sker, till skillnad från motion och träning som NCFF definierar som mer 
strukturerade och målinriktade verksamheter i syfte till att förbättra eller bibehålla kondition 
eller styrka. 
  
1.1.2 Rekommendationer för fysisk aktivitet 
De svenska myndigheterna har år 2001 enligt FHI (2006) enats om en rekommendation för 
vuxna gällande fysisk aktivitet. Rekommendationen säger att alla vuxna individer, helst varje 
dag, bör vara fysiskt aktiva i minst 30 minuter med en måttlig intensitet som motsvarar en 
rask promenad. För barn och ungdomar gäller rekommendationen om minst 60 minuter daglig 
fysisk aktivitet, genomförd med måttlig till hård intensitet. Dessa aktiviteter kan delas upp i 
flera korta pass under dagen.  
 
Av Rasmussen (2004) framgår det att det finns stora skillnader mellan barn och ungdomars 
fysiska vanor, där det finns vissa barn som är mycket aktiva och som idrottar på nästintill en 
elitnivå flera dagar i veckan, medan andra barn och ungdomar är helt stillasittande på sin 
fritid. 
 
1.1.3 Daglig fysisk aktivitet – vägen in i styrdokumenten 
I Budgetproposition för 2004, prop. 2003/04, framgår det att fysisk aktivitet och rörelse ska 
vara en naturlig del i skolans vardag. Skolan är en mötesplats där barn samlas och tillbringar 
en stor del av sin tid har därför en central roll i det folkhälsoproblem som fysisk inaktivitet 
och dess konsekvenser är. Fysisk aktivitet bör därför vara ett naturligt inslag i skolans vardag. 
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Konsekvenser som regeringen pekar på och som barn i skolåldern löper risk för genom fysisk 
inaktivitet är bland annat övervikt, högt blodtryck, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Skolan har därför ett ansvar att erbjuda fysisk aktivitet på daglig och regelbunden basis 
genom att integrera detta i skolans hela arbete, med ett brett ämnesövergripande perspektiv. 
Det framgår i propositionen att det är upp till varje skola att efter egna förutsättningar finna 
former för att nå målet. Vidare framhålls det att målet kan nås inom ramen för ämnet Idrott 
och hälsa men även inom ramen för andra ämnen, håltimmar och raster. Av propositionen 
framgår det även att det är regeringens avsikt ”att alla elever bör ges möjlighet till någon 
form av fysisk aktivitet under minst 30 minuter varje skoldag.” (s. 42) 
 
1.2 Betydelsen av fysisk aktivitet för barn och ungdomar 
 
1.2.1 Fysisk inverkan 
FHI (2006) skriver att regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att bland annat förbättra 
konditionen, förbättra balansen och koordinationen samt öka styrkan i muskler och bindväv.  
De utförda aktiviteterna bör vara så allsidiga som möjligt för att ge en väl utvecklad 
kondition, muskelstyrka, rörlighet och koordination. Lorentzson (2006) menar att barn som 
under uppväxtåren utövar kroppslig rörelse och belastning vinner fördelar då detta bidrar till 
att de bygger upp sitt skelett och muskler och utvecklar sin motorik. Regelbunden fysisk 
aktivitet är därför nödvändig för utvecklingen av flera kroppsfunktioner och organ hos barnen.  
 
1.2.2 Reflexer 
Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) beskriver de medfödda rörelsemönster, 
reflexer, som finns hos spädbarn. Dessa medfödda reflexer beskrivs som grundläggande för 
utvecklingen. Exempel på några av dessa reflexer är att barnet börjar söka efter mat vid 
beröring i ansiktet, ett fjädrande underlag utlöser ett spretande med både armar och ben och 
ifall barnet hamnar under vatten så stängs automatiskt öron, näsa och mun. I takt med att 
hjärnan mognar så blir dessa medfödda reflexer ersatta av mer sammansatta rörelsemönster 
och blir då mindre framträdande. Med tiden mister vissa sin betydelse, vissa försvinner och 
andra blir delar av sammansatta rörelser med betydelse för balans, kroppshållning och 
rörelser. En del rester av dessa grundläggande reflexer kan finnas kvar hos barn i skolåldern 
och kan till exempel göra så att barnet har svårt att sitta mot en stolsrygg, sitta böjd över ett 
papper eller en bok eller ge problem med de finmotoriska rörelserna som att forma bokstäver, 
siffror och tal. En allsidig motorisk träning och stimulans kan behövas för att träna bort dessa 
rester. 
 
1.2.3 Motorisk utveckling 
Enligt Ericsson (2003) är motorisk utveckling en beskrivning för hur barnet gradvis tillägnar 
sig olika färdigheter som har med rörelse att göra. Fysisk aktivitet och motorisk träning 
förbättrar barns grovmotorik och är betydelsefullt för de elever som har små eller stora 
motoriska brister. En beskrivning av grov- och finmotorik ges av Grindberg och Langlo 
Jagtøien (2000) som använder grovmotorik som ett begrepp för de stora rörelserna till 
exempel springa och hoppa. Finmotorik är de mindre och mer preciserade rörelserna i till 
exempel handen som krävs för att kunna gripa och skriva. Langlo Jagtøien et al. (2002) menar 
dessutom att allsidiga rörelseerfarenheter är avgörande för förmågan att lära in nya rörelser. 
 
I en studie som genomförts av Ericsson (2003) kan man se att pojkar i en jämförelsegrupp 
som inte fått extra fysisk aktivitet utöver de ordinarie idrott- och hälsa-lektionerna, inte heller 
utvecklat sin öga-handkoordination under årskurs 1-3. Vilket visar på att framförallt pojkar är 
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i behov av ytterligare motorisk träning än de befintliga idrott och hälsa-lektionerna för att 
förbättra denna. 
 
Enligt Ericsson (2003) kan motorisk träning ha positiva effekter på utvecklingen av elevens 
läs- och skrivförmåga. Den motoriska utvecklingen pågår enligt Ericsson (2005b) under 
människans hela liv och är en process som tar sin början redan i fosterstadiet och fortgår 
sedan till dess att vi dör. Den motoriska utvecklingen genomgår liknande stadier hos nästan 
alla barn. De motoriska faserna bygger på varandra och följer en specifik ordning. Även 
Piaget (1971) menar att barns utveckling bygger på tidigare genomgångna faser. För att ett 
barn ska komma vidare i sin utveckling krävs det att denne uppnått en viss nivå innan barnet 
kan gå vidare till nästa fas. Piaget menar vidare att barn som ligger efter i utveckling är i 
behov av övningar och uppgifter som kan vidareutveckla den fas de befinner sig i för att 
komma vidare. Det är inte tillräckligt att låta barnet arbeta i en långsammare takt i skolan. 

Eftersom de olika utvecklingsfaserna bygger på- och är beroende av varandra är den 
motoriska utvecklingen en förutsättning för att ett barn ska utveckla sina perceptuella, 
kognitiva och emotionella förmågor. 
 
Langlo Jagtøien et al. (2002) skriver att det är individuellt hur länge barn befinner sig på varje 
nivå och hur lång tid det tar innan barn når en ny nivå i sin utveckling. Vidare beskrivs barnet 
som fysiskt och psykiskt aktivt och menar på att kroppen behöver en viss mängd av rörelse 
för att livet skall upplevas som riktigt positivt. Alla barn måste därför få goda möjligheter till 
att vara i rörelse för att utveckla ett gott samspel mellan sinnen och motorik. 
 
Enligt Ericsson (2003) hänger koncentrationssvårigheter ihop med motoriska brister. I 
Ericssons studie hade hälften av eleverna som fick specialundervisning i årskurs 1-3 
motoriska brister vid skolstarten. I studien har man även kunnat se att pojkarna har överlag 
sämre balansförmåga än vad flickorna har. Dessa skillnader kvarstår i årskurs 3 i den 
jämförelsegrupp som inte fått extra fysisk aktivitet. Däremot har man i den grupp som fått 
extra fysisk aktivitet kunnat se att pojkarna utvecklat och förbättrat sin motorik och 
skillnaderna har utjämnats. Även flickorna har utvecklat sin motorik.  
 
Ericsson (2005b) har i sin bok Rör dig - lär dig sammanfattat olika undersökningar om hur 
vanligt motoriska brister hos barn är. Enligt dessa är 5-10 % av barnen motoriska osäkra när 
de börjar skolan. Hon lyfter även en annan studie som säger att 5 % av barn i åldern 5-10 år 
har mycket stora motoriska problem, och att det dessutom är cirka 10 % utöver dessa som har 
mindre motoriska brister. Barn som kommer till skolan med motoriska brister kommer att ha 
kvar dessa långt upp i åldrarna, om de inte får hjälp och möjlighet att träna bort dessa. 
  
1.2.4 Självuppfattning och kroppsmedvetenhet 
Langlo Jagtøien et al. (2002) menar att fysisk aktivitet ger rörelseerfarenheter samt 
erfarenheter av att vara i direkt kontakt med andra människor och objekt av olika slag. 
Erhåller barn en allsidig och rätt bedriven motorisk träning kan detta få en stor betydelse för 
hur barn upplever sig själv och sin kropp. Detta i sin tur kan ge positiva effekter på 
självkänslan och självförtroendet vilket ökar förutsättningarna för att barnet ska må bra och 
därmed kunna tillgodogöra sig undervisningen. FHI (2006) menar att fysisk aktivitet kan 
minska oro och bidra till en positiv kroppsuppfattning och främjande av självkänsla. Enligt 
Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) är det genom rörelseerfarenheter som grunden läggs 
till att barn utvecklar en positiv kroppsuppfattning. Det är därför av vikt att de behärskar 
grundläggande rörelser.  
 



 - 5 - 

Engström (1989) tar upp förhållningssättet till fysisk aktivitet i kombination med upplevelsen 
av den egna kroppens förmåga. Är det så att man anser sig duktig kan det bidra positivt till 
lusten att delta, samtidigt som det kan ge en negativ inverkan på deltagandet om man upplever 
sig som exempelvis klumpig. På så sätt har kroppsuppfattningen en stor betydelse för 
självbilden.  
 
1.2.5 Inlärning och koncentration 
Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) beskriver fysisk aktivitet som en källa till glädje. Att 
må fysiskt bra kan främja koncentrationen och därmed inlärningsförmågan. Vidare skriver de 
att barn genom fysisk aktivitet kan få hjälp med upplevelser som utvidgar och klargör 
förståelsen av begrepp och sammanhang. Rörelseaktiviteter beskrivs som ett komplement som 
även kan användas i arbetet med att lära barn att läsa och skriva. Enligt Wolmesjö (2006) är 
lusten att lära på ett tydligt sätt kopplad till en känsla av hälsa och välbefinnande. Med 
regelbundna inslag av olika rörelseaktiviteter under skoldagen erhåller barnen en motorisk 
stimulering och aktivering som i sin tur ger en förhöjd vaksamhet i hjärnan vilket kan bidra 
till att koncentrationsförmågan ökar. Vidare anses en ökad kroppsmedvetenhet och utvecklade 
kroppsrörelser kunna bidra till en förbättrad hälsa och en högre grad av kunskap och lärande.  
 
Ericsson (2003) påpekar i sin studie när det gäller koncentrationsförmågan hos elever med 
stora koncentrationssvårigheter har man kunnat se en förbättring. I övrigt kan det inte styrkas 
att daglig fysisk aktivitet förbättrar koncentrationsförmågan hos elever. Däremot visar studien 
ett samband mellan koncentrationssvårigheter och bristande motorisk utveckling.  
 
Enligt Ericsson (2003) har skolprestationerna i svenska och matematik förbättrats när eleverna 
haft extra fysisk aktivitet. Detta har man kunnat se genom att studera nationella prov i 
ämnena. Eleverna med daglig fysisk aktivitet har bättre resultat på samtliga delar av proven. 
Framförallt har man kunnat se skillnader mellan grupperna i skrivförmåga, läsförmåga, 
rumsuppfattning, taluppfattning och tankefärdigheter. 
 
1.2.6 Konsekvenser av fysisk inaktivitet för barn och ungdomar 
FHI (2006) definierar fysisk inaktivitet som en stillasittande livsstil med få eller inga inslag av 
fysisk aktivitet. En stillasittande livsstil är en stark riskfaktor för övervikt och fetma samt 
utvecklande av typ-2 diabetes. Fysisk inaktivitet beskrivs även som en riskfaktor för 
sjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen. 
Personer som är fysisk inaktiva löper en fördubblad risk dö i hjärt- kärlsjukdomar, jämfört 
med mer fysiskt aktiva jämnåriga.  
 
I en studie gjord av Huus (2009) där man avsåg att studera faktorer som bidrar till 
utvecklingen av fetma och övervikt och sambandet med diabetes konstaterar man i en 
delstudie att ju mindre fysiskt aktiv ett barn är desto större risk föreligger det för övervikt och 
fetma. Enligt FHI (2008) har det har skett en dramatisk ökning av övervikt och fetma, mellan 
15-20 % av barnen i Sverige är idag överviktiga. Övervikt och fetma, tillsammans med 
kostvanor, är några av konsekvenserna av att vara fysiskt inaktiv. Trenden för barn i alla 
åldrar går mot att de ökar sin inomhusvistelse. Andelen barn som är aktiva i sin transport till 
skolan, det vill säga går eller cyklar, har sjunkit från 97 % till 77 % mellan 70-talet och 90-
talet. Under 2000- talet har den siffran fortsatt att sjunka och 2006 låg den på 60 %.  
 
Raustorp (2004) skriver om förändringarna i timplanen för ämnet idrott och hälsa i 
grundskolan i samband med den då nya läroplanen Lpo94 som verkställdes år 1995 och som 
minskade timantalet för ämnet idrott och hälsa med 25 %. Vidare presenteras resultat från 
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studier som mätte den fysiska kapaciteten hos 16-åringar och som visade att den har minskat 
vid jämförelser från år 1974 till år 1995. Raustorp (2004) tar även upp en undersökning från 
Folkhälsoinstitutet från 1997 som visar på att även om antalet ungdomar anslutna till 
föreningar ökar, ökar även den grupp med helt inaktiva ungdomar. Inaktiva barn blir i regel 
också inaktiva som vuxna. I en studie (Rasmussen, 2004) i Storstockholm bland 15-åringar 
visar det sig att var femte pojke och var tredje flicka inte rör sig tillräckligt ur hälsosynpunkt. 
Pojkar är i och med detta mer fysiskt aktiva än flickor, men pojkar är också den grupp som 
spenderar mest tid framför dator och tv. Undersökningar visar även att ju äldre barn och 
ungdomar blir, desto mindre rör de på sig. Detta sker när ungdomarna är mellan 12-18 års 
ålder, och är tydligare bland flickor än pojkar.  
 
1.3 Fysisk aktivitet och folkhälsa 
 
Lorentzon (2006) skriver i boken Livsviktigt att den vuxna människan inte har någon inre drift 
av att vara fysiskt aktiv. Detta är något som härstammar från evolutionen där människan var 
tvungen att spara sin energi ifall faror hotade och människan var tvungen att fly. Detta gör i 
sin tur att människor i dagens samhälle måste välja att vara fysiskt aktiva då vi är 
programmerade till motsatsen. Hultgren (2001) ger en bild av det moderna samhälle som vi 
lever i och hur det har påverkat oss att bli allt mer fysiskt inaktiva och att det är 
väldokumenterat vilka negativa konsekvenser detta har för hälsa och välbefinnande. Idag 
kräver vår vardag inte lika mycket fysisk aktivitet som tidigare, men det medicinska och 
fysiologiska behovet av aktivitet har inte minskat. 
 
I västvärlden har, enligt Hultgren (2001), kroppsvikten ökat och den genomsnittliga dagliga 
energiförbrukningen minskat under hela 1900-talet. Över 75 % av den vuxna befolkningen i 
Sverige över 30 år är inte tillräckligt fysiskt aktiva ur en hälsosynpunkt. Medvetenheten om 
behovet av åtgärder för att förändra denna utveckling har ökat. Frågan om fysisk inaktivitet är 
en viktig folkhälsofråga som på både lokal, regional och nationell nivå måste lyftas. Fysisk 
inaktivitet beskrivs vara i nivå med tobaksrökning en av de största faktorerna för ohälsa. FHI 
(2006) menar att den ökade bekvämligheten som framgången inom teknikutvecklingen har 
givit oss i form av maskiner, persontransporter, hissar, rulltrappor och passiv underhållning på 
fritiden med tv och video som bidragande orsaker till lägre krav på att vara fysisk aktiv. 
Utvecklingen i samhället har också medfört att många former av fysisk aktivitet har förskjutits 
från vardagliga inslag till fritidssysselsättningar. Vi har fler bilar per hushåll, tv-tittandet ökar 
och arbetsuppgifter blir mindre krävande och övertas av maskiner. Behovet av att vara fysiskt 
aktiv med anledning av att upprätthålla en god hälsa har dock inte minskat. Enligt Strandell 
och Bergendahl (2002) har utvecklingen i samhället inriktats på att underlätta för individerna 
samtidigt som vi tvingas till att välja bort fysisk aktivitet som promenader och cykling för att 
hinna med och istället tar vi bil eller buss. Det är därför inte längre självklart att barn i sin 
vardag får sitt rörelsebehov tillfredsställt. 
 
Världshälsoorganisationen, WHO, definierar på sin hemsida (www.who.int) hälsa enligt 
följande: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 
the absence of disease or infirmity.” Det vill säga att hälsa är ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom eller 
handikapp. 
 
FHI (2006) beskriver vinsterna med regelbunden fysisk aktivitet och menar att det har starka 
gynnsamma effekter på fysisk och psykisk hälsa. Det minskar risken för tidig död, hjärt-
kärlsjukdomar, slaganfall, vissa cancerformer, typ 2-diabetes, benskörhet, högt blodtryck, 

http://www.who.int
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höga blodfetter, övervikt och fetma. Fysisk aktivitet kan även motverka psykisk ohälsa, 
depression och ångest genom att höja stämningsläget.  
 
Hultgren (2001) tar upp rapporten Fysisk aktivitet – för nytta och nöje som Folkhälsoinstitutet 
redovisade 1999. Som ett resultat av rapporten gav regeringen Folkhälsoinstitutet uppdraget 
att göra 2001 till ett fysiskt aktivitetsår med benämningen Sätt Sverige i rörelse 2001. 
Avsikten med det året var att starta ett långsiktigt arbete för att i befolkningen öka den fysiska 
aktiviteten, speciellt bland de grupper som rör sig minst. Strandell och Bergendahl (2002) 
beskriver utvecklingsarbetet Sätt Sverige i rörelse 2001 som är inriktat på att öka 
förutsättningarna för inslag av fysisk aktivitet i barn och ungdomars vardag. Det som var 
viktigt var att arbeta för att främja fysisk aktivitet hos de barn i skolan som inte var fysiskt 
aktiva på sin fritid. Som en förstudie skickades det ut en enkätstudie till 46 skolor för att få en 
bild av hur förutsättningarna såg ut. De inkomna svaren visade bland annat att: 

• 75 % av eleverna uppger att de är fysiskt aktiva de flesta skoldagarna. 
• Var tredje elev var aldrig fysiskt aktiv under längre lov. 
• 63 % var tillräckligt fysiskt aktiva under en normalvecka. 
• 15 % var så gott som helt fysiskt inaktiva. 

 
1.4 Fysisk aktivitet och skolans verksamhet 
 
1.4.1 Vikten av fysisk aktivitet i skolan 
Langlo Jagtøien et al. (2002) menar att då samhällsutvecklingen i sig inte tar hänsyn för att 
tillgodose barnens behov av rörelse. Därför fyller skolan en viktig funktion för att skapa 
möjlighet för barn att i någon form vara fysiskt aktiva.  
 

För att lärande ska fungera bra måste eleverna även vara i god form och hjärnan 
vara i ett lärande tillstånd. Att trivas och må bra är förutsättningen för att utveckla 
förmågan att lära och att utvecklas. (MfS, 2005, s 6-7) 

 
De resultat från forskning som visar på vinster av motorisk träning borde enligt Ericsson 
(2005a) vara tillräckligt för att motivera en tydligare skrivning i styrdokumenten. Ska skolan 
som idag enbart sträva efter att erbjuda daglig fysisk aktivitet kan det både i kvalitet och i 
omfattning komma att se väldigt olika ut beroende på vilken skola man tittar på. Detta kan för 
ett enskilt barn få konsekvenser både vad gäller kunskapsutveckling och trivsel.  
 
Langlo Jagtøien et al. (2002) skriver att om de motoriska rörelserna inte är automatiserade 
krävs det medveten koncentration av barnet som riskerar att tappa sin uppmärksamhet på 
annat då rörelserna tar mycket energi. Om barn inte behärskar samma färdigheter som andra 
barn kan de riskera att bli utanför de fysiska lekar som ofta utövas bland barnen, till exempel 
hoppa hage och spela boll. Detta kan i sin tur leda till att de går miste om en värdefull social 
träning som kommer i samspel med andra barn. 
 
Ericsson (2005a) menar att det finns ett behov av att tydliggöra hur den fysiska aktiviteten i 
skolan ska organiseras, vilka aktiviteter som ska ingå, vem som ska leda arbetet och vilken tid 
man ska använda till att genomföra detta. Frågan ställs också huruvida det är promenader som 
är den aktivitet som barn blir motiverade, samt om promenader verkligen ger effekter på 
motorik, koncentrationsförmåga och kunskapsutveckling. 
 
Enligt Raustorp (2004) har skolan saknat ett helhetsperspektiv på hälsoarbetet. Det har varit 
inriktat på upplysning och förmedlandet av rena faktakunskaper om enskilda hälsoproblem, 
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till exempel tobaksvanor. Det i sig är inte tillräckligt för att få till stånd en beteendeförändring 
mot en hälsosam livsstil som blir varaktig. Betänkandet Hälsa på lika villkor – nationella mål 
för folkhälsan från Nationella Folkhälsokommittén, SOU 2000:91, tar upp hur 
hälsoundervisningen i skolan behandlas som ett kunskapsämne och menar att det inte är 
tillräckligt för att förändra levnadsvanor. Det konstaterades då att hälsoundervisningen i 
skolan inte fungerade bra. Svederberg, Svensson och Kindeberg (2001) menar på att ökade 
kunskaper inte automatiskt leder till en livsstil som är hälsofrämjande. 
 
1.4.2 Slutrapport myndigheten för Skolutveckling 
Hösten 2005 presenterade MfS (2005) en slutrapport med analys och beskrivning av arbetet 
med att främja och stödja fysisk aktivitet i skolan. Denna rapport beskriver att vetskapen om 
uppdraget i läroplanen att erbjuda daglig fysisk aktivitet fanns men att arbetet ännu inte hade 
kommit startat i alla skolor. Tillägget om strävan efter att erbjuda daglig fysisk aktivitet 
tillkom i Lpo94 år 2003 som en följd av rapporter som förändringar i barnens hälsa och 
livsstil. Tanken är att skolan ska lägga en grund för en god hälso- och livsstil bland eleverna.  
 
MfS (2005) skriver att de frågetecken som finns ute i skolorna kring arbetet med daglig fysisk 
aktivitet är bland annat vem som ska- och hur man ska genomföra arbetet samt vilken tid man 
ska nyttja till aktiviteterna. De fann också att det upplevdes problematiskt med att hitta sätt att 
genomföra arbetet med daglig fysisk aktivitet, förutom ämnet idrott och hälsa. För att det ska 
få en bestående effekt bör det inte enbart ske inom idrott och hälsa, eller vara ett eget ämne 
utan det ska vara ett naturligt inslag under skoldagen. Av rapporten framgår det att skolan har 
svårt att nå alla elever i ämnet idrott och hälsa då en del av eleverna inte deltar i 
undervisningen. De skriver vidare att ”Att skolor erbjuder daglig fysisk aktivitet innebär inte 
att alla barn och unga är fysiskt aktiva.” (s. 2) 
 
Det vanligaste svaret om hur förskolan och skolorna upp till årskurs 6, arbetar med att erbjuda 
daglig fysisk aktivitet är enligt MfS (2005) att eleverna är ute på rast. En annan vanlig 
aktivitet beskrivs vara promenader. En del skolor försöker motivera eleverna till att gå istället 
för att åka bil eller buss om man ska någonstans. Även föräldrar uppmuntras till att inte 
skjutsa sina barn till skolan. De erfarenheterna som tas upp från skolornas arbete med fysisk 
aktivitet är att alla elever kan delta i en promenad. Att integrera fysisk aktivitet i andra ämnen 
är också förekommande. De beskriver leken som en betydelsefull källa till fysisk aktivitet. En 
stor resurs i arbetet är skolgård och raster. Upplevda vinster av fysisk aktivitet är att eleverna 
blir gladare, det blir lugnare i klassrummet och eleverna får lättare att koncentrera sig. Det 
sociala klimatet elever emellan förbättras och kunskapsutvecklingen påverkas positivt. 
 
1.4.3 Bunkeflo – ett projekt med daglig fysisk aktivitet 
Den studie av Ericsson (2003) som vi tar upp i vårt examensarbete genomfördes inom 
Bunkefloprojektet som inleddes hösten 1999 på Ängslättskolan och Sundbroskolan utanför 
Malmö. Ängslättskolan är en årskurs 1-5 skola, och Sundbroskolan årskurs 6-9. Båda 
skolorna har infört obligatorisk daglig fysisk aktivitet och under nio års tid har olika 
forskningsprojekt anslutits till Bunkefloprojektet, som studerar hur elevernas hälsa och fysik 
förändras och förbättras. De fysiska aktiviteterna är väldigt varierade, ibland är det traditionell 
idrott det rör sig om, andra dagar promenader eller lekar. Huvudsaken är att eleverna rör på 
sig. I projektet deltar Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Ortopediska kliniken och 
Fysiologiska kliniken vid Malmö Universitetssjukhus. Enligt hemsidan för Bunkefloprojektet 
finns det flera forskningsrapporter som visar ett positivt resultat vad gäller elevernas motorik, 
benmassa och blodtryck. Det finns även rapporter som visar på att elevernas skolprestationer i 
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svenska och matematik har förbättrats genom daglig fysisk aktivitet. 
(www.bunkeflomodellen.com) 
 
1.4.4  Fysisk aktivitet – förankring i styrdokumenten 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 
framgår det att det är skolans ansvar att sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysiskt 
aktivitet: 
 

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 
för hela skoldagen. (s. 5) 
 

Skolan ska även värna om och ge eleverna förutsättningar för hur deras livsstil kan påverka 
hälsan: 

 
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall 
uppmärksammas.(s. 6) 
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 
har grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt har 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. (s. 10) 

 
I grundskolans kursplan för Idrott och hälsa står det att läsa: 
 

Skolan skall i sin undervisning i ämnet Idrott och hälsa sträva efter att eleven: 
– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv 
självbild 
– utvecklar kunskaper om vad som främjar en god hälsa 
– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, 
välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till 
ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin 
hälsa (Skolverket, s. 22, 2008) 

 
Skolans uppdrag är alltså att inom ramen för hela skoldagen erbjuda daglig fysisk aktivitet till 
alla elever. Den egna livsstilens betydelse för hälsan och livsstilsfrågor ska också 
uppmärksammas. Genom att arbeta med daglig fysisk aktivitet och lyfta hälso- och 
livsstilsfrågor har skolan en viktig roll att fylla för elevernas fortsatta hälsa. En del av de mål 
som finns för ämnet idrott och hälsa är även möjligt att nå genom arbetet med daglig fysisk 
aktivitet. Då vårt syfte utgår ifrån skolans styrdokument är detta centralt i vårt arbete.

http://www.bunkeflomodellen.com
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2 Teoretisk ansats 
 
 
I följande stycke redogör vi kort för vad ramfaktorteorin är för något och vad den bygger på. 
Vi exemplifierar några ramar som kan ha påverkan på den process som leder till ett resultat, 
och visar på att teorin även går att använda som en modell för utvärdering. 
 
 2.1 Ramfaktorteori 
 
Gustafsson och Selander (1994) menar att ramfaktorteorin är ett sätt att ”se på hur villkor för 
utbildning förhåller sig till resultatet av utbildning” (s. 9). Ramarna är de yttre gränser för vad 
som är möjligt. Teorin illustreras enligt följande: 
 

 
 
Detta innebär att utifrån ramarna bör processerna analyseras. Ramarna kan vara exempelvis 
tid till förfogande, storlek på klassen, tillgänglighet av lokaler, elevers förkunskaper och 
tillgång till såväl materiella som mänskliga resurser. Resultatet blir då en konsekvens av 
processerna som i sin tur styrs av ramarna.  
 
Gustafsson och Selander (1994) beskriver Urban Dahllöf som ramfaktorteorins upphovsman. 
Ett arbete av Dahllöf under 1960-talet – Skoldifferentiering och undervisningsförlopp – blev 
uppmärksammat både inom och utom landet på ett sätt som få svenska bidrag inom 
pedagogisk forskning har och beskrivs av Linde (2006) vara den studie som la grunden till 
ramfaktorteorin. 
  
När det gäller att sammanfatta ramfaktorteorin så menar Gustafsson och Selander (1994) att 
det inte är så enkelt. De skriver att termen avser hur det i en pedagogisk verksamhet finns 
faktorer, ramar, som kan möjliggöra och begränsa olika processer och har på så sätt även en 
påverkan på resultatet. Man kan däremot inte avgöra ett resultat utifrån vilka ramfaktorer som 
finns, utan man måste förstå den process ramarna skapar. Det handlar i grunden om att utifrån 
de villkor som råder förstå de olika pedagogiska processerna. De pedagogiska processerna 
beskrivs exempelvis vara inlärnings- och undervisningsförlopp. Undervisningen formas i 
praktiken av de villkor som skolan ger. Linde (2006) beskriver ramfaktorteorin som ett 
verktyg för att studera sambanden mellan faktorer, undervisning och resultat.  
 
Ramfaktorteorin öppnar enligt Gustafsson och Selander (1994) för en förståelse för de 
faktorer som kan omge och begränsa organisationer och därmed påverkar vissa utfall eller 
resultat i de mänskliga verksamheterna. Ramfaktorer beskrivs vidare vara ett 
helhetsperspektiv med en mängd olika funktioner som hela tiden är i samspel med varandra. 
Som exempel ges att en ökning av elever i klass kan innebära en omfördelning av tillgängliga 
resurser.  
 
Ramfaktorteorin kan enligt Gustafsson och Selander (1994) även användas som en modell för 
utvärdering. Man kan titta på de bakomliggande faktorerna som påverkat resultatet som 
underlag för förändring och förbättring. 

Ramar Process Resultat 
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3 Syfte 
 
 
Vi vill ge en förståelse för hur pedagoger i skolans tidigare år uppfattar uppdraget och 
beskriver arbetet med att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet. 
 
Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

• Hur beskriver och värderar pedagogerna begreppet fysisk aktivitet och den betydelse 
detta har på eleverna? 

• Hur beskriver pedagogerna det praktiska arbetet med daglig fysisk aktivitet? 
• Vad anser pedagogerna om tillägget i Lpo94? 
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4 Metod 
 
 
I detta metodavsnitt kommer vi att beskriva den kvalitativa intervjun som metod, hur vårt 
urval gick till samt vilka avgränsningar vi gjorde. Vi kommer även att förklara hur vi 
genomförde vår intervjustudie med fem pedagoger. Slutligen tar vi upp de etiska riktlinjer 
som vi har förhållit oss till samt beskriver hur vi har analyserat den rådata som vi samlade in 
via intervjuer med de olika pedagogerna. 
 
4.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Då vår avsikt med arbetet är att ge en förståelse av hur pedagoger uppfattar uppdraget och 
tillämpar styrdokumentens uppdrag att erbjuda daglig fysisk aktivitet så valde vi att 
genomföra en kvalitativ intervjustudie. Kvale (1997) skriver att kvalitativa interjuver kan 
användas om man önskar att beskriva den intervjuades perspektiv. Vidare beskrivs den 
kvalitativa forskningsintervjun fokusera på respondentens ord och beskrivningar i avsikt att 
skapa en mångsidig bild av deras uppfattning. Backman (1998) menar att med ett kvalitativt 
synsätt är fokus på hur individen utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper uppfattar och 
tolkar sin omgivning. Med intervju kan vi hålla en mindre grad av standard och struktur, 
något som Patel och Davidson (2003) beskriver som vanligt vid kvalitativa intervjuer och som 
ger respondenten utrymme att svara med egna ord.  
 
4.2 Avgränsning, urval och bortfall 
 
Vi valde att avgränsa vår intervjustudie till att omfatta intervjuer av fem pedagoger 
verksamma i skolans tidigare år på ett antal skolor i våra hemkommuner. Med tanke på den 
begränsade tiden som var avsatt för arbetet valde vi att utgå ifrån ett bekvämlighetsurval. 
Trost (2005) beskriver bekvämlighetsurvalet som en praktisk metod för att få fram ett urval. 
Det betyder att man tar det personer som man får kontakt med och som man finner lämpliga. 
Vi valde att kontakta pedagoger på de närliggande skolorna som vi är bekanta med. Samtliga 
tillfrågade pedagoger har ställt upp för intervju vilket innebär att det inte finns något bortfall. 
Respondenternas ålder, kön eller hur länge de har varit yrkesverksamma spelade inte in i 
urvalet då det inte är relevant för vår studie. Vi är sedan tidigare bekant med fyra av de fem 
tillfrågade pedagogerna. Motivering till avgränsningen och urvalet är att vi endast är 
intresserade av några pedagogers uppfattning, oavsett vilka det är, inte att ge en bild av hur 
det förhåller sig generellt sett. Svenning (2003) skriver att kvalitativa undersökningar är 
exemplifierande. 
 
4.3 Genomförande  
 
När vi hade fått djupare kunskap kring daglig fysisk aktivitet efter att ha läst litteratur och 
skrivit en större del av bakgrunden utformade vi intervjufrågor (Bilaga 1) utifrån vårt syfte 
och frågeställningar. Patel och Davidsson (2003) menar att det är en fördel att man vid 
kvalitativa interjuver är förberedd och har förkunskaper inom det område som studeras. Vi 
valde ut sju stycken frågor som vi ansåg kunde ge oss svar på våra frågeställningar och syfte. 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att begränsa antalet frågor då det ofta tenderar 
att bli för många vilket gör det tröttsamt för respondenten. 
 
Efter det tog vi kontakt med några olika skolor i norrbotten och västerbotten som vi kände till 
sedan tidigare och bokade in våra respektive möten för intervjuer. Vid denna första kontakt 
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informerade vi om vårt examensarbete och syftet samt att deltagandet är frivilligt och att både 
pedagogerna och skolorna förblir konfidentiella. Att delge syftet med intervjustudien bör 
göras enligt Kvale (1997). Alla pedagoger var positiva och vi kunde boka tid för intervju 
direkt. Vi valde att inte skicka ut frågorna i förväg om inte pedagogerna bad om det då vi 
anser att vårt syfte stämmer bättre överens med helt spontana svar då det handlar om 
pedagogers uppfattning. De fick dock möjlighet till en viss förberedelse i och med att vi tidigt 
delgav dem vårt syfte med arbetet.  
 
Intervjuerna genomfördes sedan vid en träff på respektive pedagogs arbetsplats. Inledningsvis 
informerade vi återigen om vårt syfte och att både pedagogen och skolan förblir 
konfidentiella. Intervjuerna genomförde vi var för sig enskilt med respektive pedagog. Vår 
önskan var att använda oss av bandspelare under intervjuerna och respondenterna fick innan 
intervjun ge sitt tillstånd till att bli inspelade. Enligt Patel och Davidsson (2003) underlättar en 
bandinspelning vid bearbetning av materialet på det sättet att deras svar registreras ordagrant 
efter hur de uttryckt sig. Fördelarna med bandspelare enligt Trost (2005) är vi får möjlighet att 
lyssna igenom intervjun flera gånger samt att vi under intervjun kan fokusera på samtalet, och 
vi riskerar därmed inte att gå miste om något som berättas. En nackdel vid användandet av 
bandspelare är enligt Patel och Davidsson (2003) att de svar man får kan vara påverkade av 
bandspelarens närvaro då respondenten kan vara angelägen om att framstå som logisk och 
förnuftig. En av pedagogerna önskade att slippa bli inspelad vilket ledde till att det från den 
intervjun endast finns nedskrivna anteckningar. För att registrera våra tankar och reflektioner 
under intervjuerna och som stöd i vår analys använde vi oss av stödanteckningar för att inte 
behöva lita på vårt minne. Kvale (1997) påpekar riskerna med att förlita sig på minnet. 
Intervjuerna varade i snitt cirka 25 minuter. 
 
4.4 Etiska överväganden 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att klargöra syftet och huruvida 
respondentens bidrag är konfidentiellt eller inte innan intervjun sker. Vetenskapsrådet (2002) 
beskriver fyra forskningsetiska principer; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär bland annat att deltagare i studie får ta information om syftet med 
undersökningen, deras roll, kännedom om att det sker på frivillig basis samt att de har rätt att 
avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning själva har 
rätten att bestämma över sitt eventuella deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att 
deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet. Det fjärde och sista kravet är 
nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som samlas in endast får användas för 
forskningsändamål.  
 
Vi har utgått från detta och informerat tillfrågade pedagoger om arbetet och deras roll samt 
upplyst dem om deras rätt att avbryta. När det gäller uppfyllandet av konfidentialitetskravet så 
har vi utelämnat namnet på pedagoger och skolor i arbetet. Vad gäller nyttjandekravet så 
används materialet endast till vårt examensarbete och efter avslutat arbete kommer allt 
material såsom anteckningar och ljudinspelningar att förstöras. 
 
4.5 Bearbetning, analys och tolkning 
 
Patel och Davidson (2003) skriver att det inte finns några bestämda metoder för kvalitativ 
bearbetning utan det finns gott om möjligheter till egna angreppssätt och lösningar. Vi valde 
att börja med att skriva ut de ljudupptagningar vi gjorde som text. Utifrån dessa har vi 
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tillsammans läst igenom texterna ett flertal gånger. Vi har diskuterat och strukturerade upp 
pedagogernas svar i avsikt att få en bild av deras uppfattning i relation till våra 
frågeställningar och därmed vårt syfte. Vi använde våra frågeställningar som kategorier, och i 
kategorierna kunde vi även finna några olika teman. Under intervjuerna samt under de 
inledande analyserna dokumenterade vi de tankar och reflektioner som uppkom. Dessa 
användes som ett stöd dels för att se hur arbetet utvecklades men även för så kallad löpande 
analys. Patel och Davidson (2003) beskriver löpande analyser som praktiskt vid kvalitativa 
undersökningar. Med hjälp av löpande analys kan man fånga upp tankar och idéer som kan 
vara ett stöd för vidare bearbetning av materialet. Vidare bearbetade vi resultatet av 
intervjuerna enligt samstämmighets- och olikhetsmetoden som Svenning (2003) beskriver och 
som går ut på att man letar efter likheter och olikheter i materialet. Vi bearbetade materialet 
ett flertal gånger och fann slutligen olika teman i respondenternas svar. Utifrån dessa har vi 
sedan analyserat och skrivit vårt resultat. 
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5 Resultat 
 
 
I den följande resultatdelen kommer vi att presentera det av oss bearbetade materialet från 
våra intervjuer. Inledningsvis beskrivs kortfattat de olika pedagogerna som deltog i studien 
följt av resultatet uppdelat i kategorier utifrån våra frågeställningar och de teman vi fann. 
Slutligen kommer en sammanfattning i form av fördjupad förståelse.  
 
5.1 Presentation av respondenter 
 
Nedan presenteras kort de pedagoger vi intervjuat: 
 

• Pedagog 1 – Kvinna som arbetar i årskurs 1-2. 
• Pedagog 2 – Kvinna som arbetar i en årskurs 3. 
• Pedagog 3 – Kvinna som arbetar i en årskurs 1-2. 
• Pedagog 4 – Kvinna som arbetar i en årskurs 2. 
• Pedagog 5 – Kvinna som arbetar i en årskurs 2. 

 
5.2 Pedagogernas uppfattning om fysisk aktivitet 
 
Pedagogerna beskriver fysisk aktivitet som alla former av rörelser, från enkla kroppsrörelser 
till motionsformer. Flera pedagoger nämner vardagsmotion som en viktig aktivitet, exempel 
på detta är att barnen cyklar eller går till skolan istället för att åka bil eller buss. Samtliga 
pedagoger var eniga i sin uppfattning om att fysisk aktivitet är betydelsefull som en aktivitet i 
skolan och för barns utveckling. De ansåg att fysisk aktivitet hjälper barnen att utveckla sin 
motorik och att bli förtrogen med sin egen kropp och dess rörelseförmåga.  
 

Vardagsmotion är ju väldigt viktigt, att gå och cykla till skolan istället för att 
skjutsa barnen. Vi skjutsar våra barn alldeles för mycket. (Pedagog 1) 

 
Vi kunde utifrån analysen av våra intervjuer urskilja två olika teman vad gäller deras 
uppfattning om betydelsen av fysisk aktivitet. Dels ett som vi valt att kalla skolperspektiv 
vilket innebär att pedagoger ser fysisk aktivitet som något som på ett eller annat sätt påverkar 
barnens skolprestationer. Det vill säga att de anser att fysisk aktivitet kan gynna den 
motoriska utvecklingen, bidra till bättre koncentration samt träna bort rester av reflexer. Detta 
kan i sin tur främja kunskapsutvecklingen hos eleverna. Det andra temat benämner vi som ett 
hälsoperspektiv. I detta tema är fokus på de hälsovinster som fysisk aktivitet har. Pedagogerna 
nämner en hälsosam livsstil som ett av målen med daglig fysisk aktivitet. 
 
5.2.1 Skolperspektiv 
Alla pedagoger ansåg att fysisk aktivitet är viktig för att barnen ska prestera bättre och lära sig 
så mycket som möjligt i skolan. Samtliga ansåg även att avbrott med fysisk aktivitet under 
lektioner främjar undervisningen då det ger en kort paus och barnen får ny energi efter utförda 
aktiviteter. Detta i sin tur leder till att eleverna orkar fortsätta med lektionen. Flera av 
pedagogerna påpekar även att fysisk aktivitet är viktigt för den motoriska utvecklingen hos 
barnen. Pedagog 4 beskriver vinster med fysisk aktivitet som utvecklad motorik och 
koordination, att barnen lär sig att behärska sin kropp samt att det kan vara nödvändigt för att 
träna bort eventuella rester av reflexer som kan finnas kvar hos barn. Följande citat illustrerar 
två av pedagogernas uppfattningar: 
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När det lossnar i simning eller skridskoåkning kan man även se att det lättar även i 
skrivning. Syns tydliga paralleller. (Pedagog 3) 

 
Barn i lägre åldrar orkar ju inte sitta still alltför länge, alltså och koncentrera sig. Så 
tar man bara och rör på sig lite grann, man ställer sig upp och har pausgympa, 
sjunger en sång, rör sig, tar en promenad så orkar dom igen 20-30 minuter. 
(Pedagog 5) 

 
5.2.2 Hälsoperspektiv 
Vi fann att två av pedagogerna har utöver ett skolperspektiv även ett hälsoperspektiv. De 
anser även att fysisk aktivitet är något man gör för att främja sin hälsa, att det är något man 
måste göra för att må bra. En av pedagogerna säger att det är viktigt att barnen i skolan får 
lära sig om kost och motion för att ges möjlighet till en sund livsstil.  
 

Vi är byggda för att röra på oss och vi vet att barn generellt äter osundare och har 
en mer stillasittande livsstil och därför är det viktigt att de får lära sig i skolan att 
det är viktigt att röra på sig och en äta en hälsosam kost för att må bra. (Pedagog 1) 

 
Man mår bättre, man orkar mer i skolan, man kan motverka övervikt hos barnen 
och det är roligt att röra på sig. (Pedagog 2) 

 
5.3 Hur arbetet tar sig uttryck i praktiken 
 
Från förklaringarna kring hur arbetet med att erbjuda fysisk aktivitet tar sig uttryck finner vi 
flera likheter vad gäller hur pedagogerna beskriver detta. Vi finner att samtliga pedagoger 
lyfter rasten och aktiviteter där såsom spontanidrott och lek samt promenader till utflykter 
som vanligt förekommande. Pedagog 4 betonar också att leken innehåller mycket rörelser och 
allting behöver inte alltid vara organiserat. Följande citat visar på en uppfattning om hur 
arbetet tar sig uttryck i praktiken: 
 

Vi har valt att förlänga rasterna för att barnen ska få möjlighet att röra på sig så 
mycket som möjligt. Sen har vi för mycket idrott på schemat. (Författares 
kommentar: I förhållande till timplan) Vi promenerar alltid till badhus och på 
utflykter och sen i klassrummet har vi pausgympa och rörelsesånger för att stampa 
ihjäl orosmyrorna när vi har suttit stilla länge för vi har ju ganska långa arbetspass. 
Vi har skid- och skridskoveckor också och andra friluftsdagar ett par gånger per år. 
(Pedagog 1) 

 
Vi kunde se två teman kring pedagogernas beskrivning av verksamheten även i denna 
kategori. Det första temat handlar om att pedagogerna väljer att integrera daglig fysisk 
aktivitet i klassrummet. Detta visar sig genom att pedagogerna gör medvetna val under sina 
lektioner som för till följd att eleverna måste röra på sig. Vi valde att kalla det andra temat för 
inte klassrumsintegrerat då vi även fann ett arbetssätt där pedagoger väljer att inte integrera 
fysisk aktivitet under lektioner i klassrummet. Dessa pedagoger förlitar sig istället på att 
eleverna har fysisk aktivitet i olika former under raster, vid samverkan med fritids samt under 
idrott och hälsa. 
 
5.3.1 Klassrumsintegrerat 
Några vanliga sätt att integrera fysisk aktivitet under lektioner är att använda sig av olika 
rörelser, rörelsesånger och pausgympa. Exempelvis att hoppa olika tal i matematik eller att 
forma bokstäver med kroppen. Det framkom också i vår studie en åsikt om att det kan vara 
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svårt att integrera alla ämnen och all undervisning med fysisk aktivitet. Resultatet visar att 
pedagoger gör medvetna val för att utforma en miljö som skapar och stimulerar till rörelse på 
ett naturligt sätt under skoldagen vilket citat bekräftar:  
  

Jag har gjort ett medvetet val med att inte låta pennor och böcker ligga framme på 
bänkarna utan de måste gå och hämta sin penna och sax och så. Sen brukar jag göra 
så att jag går runt och hjälper i början på lektionerna men i slutet sätter jag mig ner 
och så får de komma till mig istället. Här på skolan har vi haft en gemensam 
promenadslinga som vi gick varje dag förr men nu blir det mer rörelse, alltså de har 
det ju på sina arbetsscheman korridorgympa så det blir sånt istället. (Pedagog 3) 

  
Vi sjunger ju mycket i min klass och när vi sjunger då rör vi ju på oss vi gör ju 
rörelser till. Och då får du ju det direkt. Det tar ju inte många minuter. (Pedagog 5) 

 
5.3.2 Inte klassrumsintegrerat 
En uppfattning är att barnen är så aktiva på raster, fritids och vid idrotts-lektioner att det är 
tillräckligt, någon fysisk aktivitet utöver detta anses därför inte vara nödvändigt. 
 

Barnen har mycket att göra på rasterna och på fritids är de också ute. De har ju 
idrott en gång i veckan och sådär. Pausgympa är ju också bra fast det använder jag 
mig väldigt sällan av. (Pedagog 2) 

 
5.4 Pedagogernas tankar kring styrdokumenten 
 
Alla pedagoger visade sig vara positiva till tillägget om daglig fysisk aktivitet i läroplanen och 
de anser att det är ett mål möjligt att nå, om än det kanske inte är lätt alla gånger. Som 
exempel på svårigheter ges elevantalet i klassen, i samverkan med andra klasser ökar 
elevantalet och möjligheten till spontana aktiviteter minskar vilket följande citat styrker: 
 

Det som gör det svårt att nå är ju när vi har samverkan med andra klasser, det blir 
inte lika fritt då för mig att bestämma att vi går ut på promenad istället för att jag 
ser att barnen verkar trötta eller så. (Pedagog 3) 

 
Pedagog 3 anser att hennes uppdrag är att erbjuda fysisk aktivitet under 15 minuter dagligen, 
oavsett i vilken form. 
 

Alla barn ska få någon form av fysisk aktivitet varje dag. Det behöver inte vara 
sport utan en hälsopromenad funkar lika bra. Huvudsaken är ju att barnen rör på 
sig. De 15 minuterna de tar per dag är det värt, det har så många fördelar. (Pedagog 
3) 

 
Pedagog 4 ser svårigheter med att planera in 30 minuter av daglig fysisk aktivitet i 
undervisningen såvida man inte kan tillgodose lite av de aktiviteter barnen utför under raster. 
Hon ställer sig också frågande till om det verkligen är tänkt att man ska tillgodoräkna den tid 
de lägger på rörelse under rasterna då tillägget inte säger något specifikt om detta. Pedagogen 
utvecklar vidare resonemanget med att elever alltid har haft raster och skulle det verkligen 
finnas ett behov av att skriva in ett tillägg om detta ifall de avsåg rasterna. Hon saknar en 
vägledning om hur uppdraget vad gäller att erbjuda daglig fysisk aktivitet är tänkt att 
genomföras. 
 
En av pedagogerna var inte medveten om tillägget i läroplanen men är positiv till det: 
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Nej det visste jag inte. Men nu när du säger vad det står tycker jag det är bra. 
(Pedagog 2) 

 
5.5 Faktorer som kan påverka verksamheten 
 
Utifrån intervjuerna har vi kunnat utläsa att skolgården är en viktig faktor för att bistå arbetet 
med att erbjuda daglig fysisk aktivitet. Våra intervjuer visade att samtliga pedagoger beskrev 
barnen som aktiva under rasterna i olika former av aktiviteter. En beskrivning var följande: 
 

Det är ju liksom pauser med raster så att dom får röra sig och det gör dom ju, det är 
ju inga av dom här barnens om sitter still under rasten det är ju alltid full rulle. 
(Pedagog 5) 

 
Enligt pedagogerna kan graden av samverkan med andra klasser vara både en positiv och en 
negativ faktor i arbetet med daglig fysisk aktivitet. Ett samarbete med andra klasser kan bistå 
arbetet då det kan vara en möjlighet för genomförandet. Pedagog 4 beskriver samverkan med 
fritids som ett tillfälle för eleverna att få fysisk aktivitet. Men samverkan kan även skapa ett 
ökat elevantal eller ett mindre antal pedagoger och det kan visa sig ha en viss betydelse för 
genomförandet: 
 

Sen vi blev färre pedagoger på skolan och vi har blivit tvungna att samverka med 
särskolan mer än tidigare har det blivit svårare att alltså, att det ska bli nåt naturligt. 
Jag är mer beroende av planeringen som vi har gjort och kan inte improvisera lika 
mycket. (Pedagog 3) 

 
En faktor som visar sig vara positiv för genomförandet av daglig fysisk aktivitet är att 
samtliga är klasslärare. De kan därmed själva prioritera och fördela ämnen inom ramen för 
hela skoldagen, en uppfattning som följande citat visar på: 
 

Jag kan ju lägga det jag liksom lägger det som jag själv vill om jag då vill ha idrott 
en hel förmiddag så kan jag ju ha det och det är ju det som är så skönt när man 
jobbar själv jag kan ju tänka i högre åldrar att där blir det svårare å få in det. /…/  
Det är ju den fördelen man har när man jobbar på lägre åldrar att jag kan planera 
min lektion eller mina dagar som jag själv vill och efter hur dom mår och hur dom 
orkar. (Pedagog 5) 

 
5.6 Fördjupad förståelse 
 
Vi har under studien stött på några olika definitioner av fysisk aktivitet. Den beskrivning som 
NCFF och FHI (2006) ger och som innebär alla kroppsrörelser oavsett målet med den fysiska 
aktiviteten är en beskrivning som även pedagogerna ger. Vi fann att det ligger ett stort fokus 
på fysisk aktivitet i förhållande till skolprestationer. Med detta menar vi att de effekter som 
fysisk aktivitet anses utgöra, exempelvis motorisk utveckling, koncentrationsförmåga och 
reflexer, kan ha betydelse för barnens kunskapsutveckling. Det förekommer även en 
uppfattning om att fysisk aktivitet är en viktig del i upprätthållandet av en god hälsa.  
 
Vad gäller tillämpningen om uppdraget att erbjuda daglig fysisk aktivitet fann vi utifrån 
intervjuerna att raster fyller en stor och viktigt funktion. Barnen beskrivs vara aktiva under 
rasterna, i olika lekar och spontana idrottsaktiviteter. Andra vanliga förekommande aktiviteter 
är promenader till olika aktiviteter, pausgympa, rörelser i klassrummet såsom rörelsesånger 
och idrottslektioner.  
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Resultatet visar att en pedagog inte hade kännedom om tillägget i Lpo94. Trots detta anser vi 
att samtliga pedagoger hade en positiv syn på vikten av fysisk aktivitet för barn. Vi fann även 
att det bland pedagogerna fanns olika tolkningar av tillägget. Bland annat ter sig detta genom 
olika uppfattningar om den dagliga mängd tid som fysisk aktivitet ska uppgå till. Utifrån vårt 
resultat konstaterar vi att det råder oklarheter bland verksamma pedagoger om hur tillägget är 
tänkt att tillämpas. 
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6 Diskussion 
 
 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera vårt urval och genomförande av studien och därmed 
vårt arbetes tillförlitlighet. Det resultat vi kom fram till diskuteras utifrån tidigare kategorier 
och teman samt tidigare forskning. Vi diskuterar även vårt resultat utifrån vår teoretiska 
ansats, ramfaktorteorin. Avslutningsvis diskuterar vi de erfarenheter som vi har erhållit i 
samband med examensarbetet och slutligen våra förslag och tankar kring uppslag för vidare 
forskning. 
 
6.1 Tillförlitlighet 
 
Vi hade innan intervjuerna sammanställt några få intervjufrågor utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar i enighet med Patel och Davidsson (2003) som påpekar faran med för många 
frågor. Frågorna anser vi var tydliga och korta och vi försökte att vara så neutrala som möjligt 
när vi ställde frågorna för att frågorna inte skulle uppfattas som ledande. Vi valde att inte 
skicka ut frågorna i förväg om inte pedagogerna bad om det. En nackdel med detta kan vara 
att respondenterna är oförberedda på ämnet eller kan känna en viss osäkerhet inför intervjun. 
Vi anser dock att vårt syfte stämmer bättre överens med helt spontana svar då det handlar om 
pedagogers uppfattning. De fick dock möjlighet till en viss förberedelse i och med att vi tidigt 
delgav dem vårt syfte med arbetet.  
 
I själva genomförande valde vi att åka ut till skolorna för att göra intervjuerna och där valde 
intervjupersonen vart vi skulle sitta. Då vi var mer eller mindre bekanta med alla personer 
som vi intervjuade tror vi att detta hade en positiv inverkan på sådant vis att det ingav en 
trygghet för intervjupersonen och även ledde till en mer öppen intervju. Samtidigt kan vi 
tänka oss att det faktum att vi är bekanta med respondenterna kan ha en viss negativ påverkan 
på samtalet. Från pedagogens perspektiv kan det upplevas som att den bild man ger av sin 
verksamhet bör vara så positiv som möjligt och att man då väljer att inte lyfta de negativa 
aspekterna.  
 
Vi intervjuade pedagoger i två län och på skolor i tre städer ser vi som en styrka. Vi anser att 
vi då får en större variation om hur arbetet kan se ut då vissa tanke- eller arbetssätt kan ha 
spridit sig mellan skolor i en och samma kommun. Huruvida de olika skolorna hade någon 
form av hälsoprofil eller liknande var vi inte medveten om vid urvalet. Hade vi medvetet sökt 
efter skolor som har en uttalad målsättning att arbeta med hälso- och livsstilsfrågor hade vi 
kunnat få en djupare beskrivning av det praktiska arbetet med daglig fysisk aktivitet. 
Samtidigt anser vi att då att resultatet blivit vinklat. 
 
I intervjuerna valde vi att använda oss av bandspelare då vi ansåg att fördelarna övervägde 
nackdelarna. Vår känsla var att de intervjuade personerna inte kände sig besvärade av 
bandspelaren under intervjuerna utan de var öppna och spontana. Såväl Trost (2005) som 
Patel och Davidsson (2003) tar även upp tidsaspekten med inspelade intervjuer. Det tar tid att 
lyssna igenom och skriva ut dem. Vi frågade innan vi påbörjade intervjun om 
intervjupersonen kunde tänka sig att bli inspelad. Alla utom en var positiva till detta. För att 
registrera våra tankar och reflektioner under intervjun och som stöd i vår analys använde vi 
oss av stödanteckningar för att inte behöva lita på vårt minne. Kvale (1997) påpekar att det 
finns risker med att förlita sig på minnet. 
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Att genomföra intervjuerna var en utmaning för oss båda då vi inte har så stor erfarenhet av 
detta sedan tidigare. Patel och Davidsson (2003) skriver att det krävs mycket träning för att bli 
bra på att intervjua.  I och med att vi var bekanta med pedagogerna sedan tidigare så upplevde 
vi att det uppstod en ömsesidig trygghet. Vi upplevde att varje intervju blev lite bättre 
genomförd än den föregående. Vi utvecklade vår förmåga att ställa följdfrågor och resonera 
under intervjuerna. Resultatet vi fick är en följd av de intervjuer vi gjorde med pedagogerna. 
Kanske hade vi funnit ett hälsoperspektiv hos samtliga pedagoger ifall vi hade haft större 
erfarenhet av att intervjua. Vi upplever att vi hade kunnat utveckla både vår intervjuteknik 
samt eventuellt våra intervjufrågor genom att genomföra några testintervjuer före vi träffade 
våra respondenter. Under dessa skulle vi ha fått öva oss på att ställa följdfrågor vilket kanske 
hade givit oss bättre kvalitet på de följdfrågor vi ställde under intervjuerna. Detta tror vi hade 
resulterat i bättre intervjuer innehållsmässigt och detta tror vi hade haft en positiv inverkan på 
resultatet. 
 
Vi anser utifrån allt detta att vår studie har en god grad av tillförlitlighet. Som tidigare nämnts 
så är intervjuerna den del vi hade kunnat förbättra. I övrigt så känner vi oss nöjda med vår 
studie.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Nedan kommer vi under varje rubrik att diskutera det resultat vi kommit fram till i vår studie. 
Rubrikerna utgör de kategorier vi har i resultatet och börjar med pedagogernas uppfattning om 
fysisk aktivitet, följt av hur arbetet tar sig uttryck i praktiken, pedagogernas tankar kring 
styrdokumenten och avslutas med faktorer som kan påverka verksamheten. 
 
6.2.1 Pedagogernas uppfattning om fysisk aktivitet 
Resultatet i vår studie visade att alla pedagoger ansåg att fysisk aktivitet har en betydelse för 
barns skolprestationer. Fysisk aktivitet används som ett verktyg för att göra avbrott i lektioner 
för att barnen ska få röra på sig så att de orkar mer samt främja koncentrationsförmågan. Det 
används även för att utveckla motoriken, förstärka inlärningen och förbättra 
kroppsmedvetenheten samt utvecklar barnets fysiska förmågor, vilket även Wolmesjö (2006) 
bekräftar. Ericsson (2003) visade i sin studie att fysisk aktivitet kan främja 
koncentrationsförmågan genom motorisk träning. I prop. 2003/04 framgår det att avsikten 
med daglig fysisk aktivitet är ett hälsoperspektiv där de betonar konsekvenser med fysisk 
inaktivitet bland barn. Genom att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet anser vi att det är 
möjligt att uppnå flera av strävansmålen i kursplanen för ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 
2008). För att det ska föreligga hälsovinster med fysisk aktivitet ska de enligt FHI (2006) 
utföras med måttlig till hög intensitet. Resultatet visade att två av pedagogerna hade ett 
hälsoperspektiv när det gällde att beskriva vinsterna med fysisk aktivitet. Vi ställer då oss 
frågande till huruvida två av de aktiviteter som de genomför, pausgympa och rörelsesånger, är 
så pass intensiva att de är hälsofrämjande aktiviteter i enighet med FHI (2006). 
 
Inslag av olika former av rörelse, fysisk aktivitet, såsom rörelsesånger eller pausgympa under 
lektioner tror vi dock kan bidra till välmående och ibland kan det behövas en paus så att man 
får tänka på något annat eller bara röra på sig lite, en så kallad ”bensträckare”.  Vad gäller 
användningen av fysisk aktivitet som medel att förbättra skolprestationerna så gav samtliga 
pedagoger beskrivningar av de positiva effekter detta har. Fysisk aktivitet upplevs påverka 
klimatet i klassen samt koncentrationsförmågan, vilket även MfS (2005) skriver om i sin 
rapport. För oss är detta också en bit på vägen mot en god hälsa. 
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6.2.2 Hur arbetet tar sig uttryck i praktiken 
Vi fann att de vanligaste aktiviteterna i strävan efter att erbjuda daglig fysisk aktivitet var 
raster, promenader, idrottslektioner samt olika former av rörelser i klassrummet. Enligt MfS 
(2005) är raster och promenader två av de vanligaste aktiviteterna som erbjuds på skolorna.  
 
Vad gäller rasterna så ställer vi oss frågande till om alla elever är aktiva på rasterna. Vem är i 
sådana fall ansvarig för att barnen rör på sig när de har rast? Eller räcker det med att erbjuda 
barnen möjlighet till fysisk aktivitet genom raster? Något som vi anser påverkar graden av 
fysisk aktivitet som barnen tillgodogör sig under raster, är hur pass stimulerande utemiljön är. 
Vår erfarenhet från olika praktikplatser visar att graden av aktivitet på raster varierar stort 
beroende på vilken skola det och elev det är. Väder och årstid spelar också in i hur mycket 
barnen är igång och rör sig. I vårt resultat har vi sett att de aktiviteter som är vanliga under 
raster är olika former av sport samt rörelselekar, fysiska lekar som alla barn kanske inte vill 
delta i av olika anledningar. Langlo Jagtøien et al. (2002) menar att det finns barn som 
riskerar att hamna utanför de fysiska lekarna på skolgården då de inte bemästrar samma 
färdigheter som andra barn. Detta skulle i sin tur kunna leda till att de barn som är i störst 
behov av fysisk aktivitet på skolan, inte får det tillgodosett då de kanske väljer att inte delta. 
Här skulle självkänslan kunna vara en viktig del i vilka barn som väljer att delta i fysiska 
aktiviteter. Barn som känner sig klumpiga på grund av att de inte kommit lika långt som de 
andra barnen i sin utveckling kanske väljer att stå på sidan, vilket Engström (1989) skriver om 
när det gäller kroppsuppfattning i kombination med fysisk aktivitet. Detta kan leda till en ond 
cirkel där de barn som verkligen behöver röra på sig inte gör det och inte heller kommer 
framåt i sin utveckling.  
 
När det gäller promenaden som aktivitet skriver Ericsson (2005a) att det är tveksamt ifall 
promenader är en aktivitet som ger effekter på motoriken. Vi fann att promenader var en 
vanligt förekommande aktivitet. Uppfattningen att promenader är en form av aktivitet som 
alla elever kan delta i visar MfS (2005). Just tillgängligheten och det enkla med promenader 
är förmodligen det som talar för användandet av dem. Som vårt resultat visar så är det ett stort 
fokus på motorisk träning i kombination med fysisk aktivitet. Vi är liksom Ericsson (2005a) 
frågande till om promenader verkligen är så pass allsidiga rörelser så att de främjar motoriken. 
Då ser vi snarare promenader mer som en motionsform eller ett sätt att göra avbrott i 
lektioner. Vilket då istället kan ses som ett sätt att främja koncentrationsförmågan.   
 
Vi fann även i vårt resultat två olika teman på hur pedagogerna tillämpar uppdraget. En 
tillämpning är att daglig fysisk aktivitet integreras av pedagogerna i sin verksamhet i 
klassrummet. Den andra uppfattningen är att eleverna tillgodogör sig de rörelser som de 
behöver vid raster, på fritids samt vid lektionerna för idrott och hälsa. MfS (2005) skriver att 
för att fysisk aktivitet ska få varaktig effekt bör det vara en naturlig del av dagen, och inte 
enbart ske inom ämnet idrott och hälsa. Samtidigt säger tillägget att skolan ska erbjuda detta 
inom ramen för hela skoldagen, och då bör rimligtvis även tiden på fritids inkluderas.  
 
Vårt resultat visar på en variation i arbetet att erbjuda daglig fysisk aktivitet. En beskrivning 
av arbetet är exempelvis genom rörelsesånger och pausgympa medan en annan är raster och 
ämnet idrott och hälsa. I prop. 2003/04 framgår det att det är upp till varje enskild skola att 
finna former för att nå målet. Då en uppfattning om arbetet med att erbjuda daglig fysisk 
aktivitet är i form av raster och idrottslektioner, innebär det enligt oss att dessa elever får 
mindre fysisk aktivitet jämfört med de elever som får ta del av en undervisning där fysisk 
aktivitet är ämnesintegrerad utöver idrottslektioner och raster. Därför tycker vi att det finns 
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belägg för att förtydliga uppdraget om daglig fysisk aktivitet för att det ska bli mer likvärdigt 
skolor emellan. 
 
6.2.3 Pedagogernas tankar kring styrdokumenten 
Det fanns frågetecken bland pedagogerna kring tolkningen av texten i läroplanen. Detta visar 
sig i resultatet genom att det fanns två olika uppfattningar om hur mycket tid som ska avsättas 
till fysisk aktivitet per dag, 15 eller 30 minuter. Enligt FHI (2006) är rekommendationen för 
barn och ungdomar minst 60 minuter daglig fysisk aktivitet medan det i prop. 2003/04 
framgår att regeringens mening med införandet av tillägget är 30 minuter av daglig fysisk 
aktivitet. Att det råder oklarheter kring detta bland verksamma pedagoger innebär enligt oss 
att förmedlandet av intentionen med tillägget inte har nått fram fullt ut. 
Tanken från en pedagog om huruvida rasterna ska inkluderas i den tid som eleverna är fysisk 
aktiva är intressant. Vi finner i prop 2003/04 att avsikten med tillägget var av folkhälsoskäl då 
de lyfter konsekvenser av fysisk inaktivitet och belyser skolans centrala roll och ansvar för att 
därmed erbjuda daglig fysisk aktivitet. Vårt resultat visar att rastaktiviteter är en vanlig 
aktivitet för att nå målet om daglig fysisk aktivitet. Vi ställer oss då också frågande till om 
barnens aktiviteter på rasterna ändå inte är relativt snarlik de rastaktiviteter som existerade 
innan tillägget. Våra egna erfarenheter från vår tid i grundskolan säger att det förekom 
rastaktiviteter i form av spontanidrott och lekar redan innan tillägget infördes. Men eftersom 
tillägget infördes och ansvaret att erbjuda daglig fysisk aktivitet tillföll skolan så tänker vi oss 
att rasterna inte ska inkluderas. Vi anser att det kunde vara tydligare skrivet, och pedagogerna 
uttrycker även ett behov av detta. Vi menar att det vore enbart positivt att tydligare klargöra 
vilka aktiviteter som ska ingå samt mängden tid som ska användas för genomförandet. Vilket 
även Ericsson (2005a) betonar som avgörande för den omfattning och kvalitet arbetet med 
daglig fysisk aktivitet får i praktiken. 
 
Alla pedagoger var positiva till tillägget och ansåg att det är ett rimligt mål att nå samtidigt 
som de uttrycker en osäkerhet kring tolkningen och själva genomförandet. Att då uppskatta 
om man når målet anser vi måste vara problematiskt.  
 
6.2.4 Faktorer som kan påverka verksamheten 
Gustafsson och Selander (1994) menar att det i en pedagogisk verksamhet finns ramar, 
faktorer, som dels kan begränsa men även möjliggöra olika processer. På så sätt har de i 
förlängningen en påverkan på resultatet. Resultatet är det sätt som undervisningen tar sig 
uttryck i och en konsekvens av processerna som styrs utav ramarna. 
 
Den viktigaste ramfaktorn vi fann för påverkan av resultatet var styrdokumenten och dess 
formulering. Pedagogernas egen tolkning av uppdraget att erbjuda daglig fysisk aktivitet är då 
den process som styrs utav denna ram. Det sätt verksamheten då tar sig uttryck i är det resultat 
som påverkas av pedagogens tolkning av styrdokumenten. Vårt resultat visar att det bland 
pedagogerna finns olika uppfattningar och de beskriver arbetet med att erbjuda daglig fysisk 
aktivitet på olika sätt. En ram för hur arbetet ter sig är också hur pedagogerna ser på fysisk 
aktivitet. Ser man fysisk aktivitet som något som främjar hälsa eller om man ser det som 
något som gynnar den motoriska utvecklingen så kommer de former man bedriver 
verksamheten under att präglas av denna uppfattning. Den pedagog som vi anser hade störst 
hälsoperspektiv på fysisk aktivitet hade också en verksamhet som bäst motsvarar den 
uppfattningen. De hade förlängt rasterna och har mera idrott och hälsa på schemat än vad 
timplanen anger. Under vintern har de även skid- och skridskoveckor på skolan och här kan vi 
se en ramfaktor vad gäller årstider som kan påverka processen i det avseendet att väder och 
vind kan skapa både hinder och möjligheter i verksamheten. Den andra pedagogen med 
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hälsoperspektiv var inte medveten om tillägget i läroplanen och bedrev heller inte en 
verksamhet med planerad daglig fysisk aktivitet. Vi tycker att det är en intressant tanke att 
fundera på hur hennes verksamhet skulle se ut ifall hon hade kännedom om tillägget. De 
pedagoger som vi fann hade ett perspektiv på fysisk aktivitet som något som utvecklar 
motoriken och förbättrar koncentrationsförmågan bedrev sina verksamheter i enighet med 
detta. Det var exempelvis pausgympa, rörelsesånger och korta avbrott med rörelse under 
lektioner. 
 
En annan ramfaktor av betydelse för arbetet med daglig fysisk aktivitet är antalet pedagoger 
eller elever i klassen. Som resultatet visar så kan det vara problematisk vid samverkan att 
genomföra uppdraget då elevantalet ökar. Detta bedömer vi dock vara en ramfaktor som 
delvis ligger utanför pedagogens kontroll eftersom det är av en mer organisatorisk art. 
 
Då den vanligaste aktiviteten beskrivs vara raster innebär detta att skolgården som resurs är en 
mycket viktig ramfaktor vilket även MfS (2005) påpekar. Skolgården bör vara en miljö som 
främjar och stimulerar fysisk aktivitet bland barn.  
 
6.3 Erfarenheter till framtida profession 
 
Vår studie utgick ifrån syftet att ta reda på hur några pedagoger uppfattar tillägget och 
beskriver arbetet med uppdraget som finns i styrdokumenten. Vi valde detta därför att vi 
själva kände oss både osäkra och frågande till hur tillägget ska tolkas och tillämpas. Fysisk 
aktivitet har många fördelar för barns utveckling och skolan där barn tillbringar en stor del av 
sin tid fyller därför en viktig roll. I vår kommande yrkesutövning kommer vi att bära ett stort 
ansvar för barns utveckling och framtid. Styrdokumenten sätter de grundläggande ramarna för 
den verksamhet vi ska bedriva och därför anser vi det av vikt att vi dels är förtrogen med vad 
styrdokumenten säger men även att vi har en förståelse för innebörden i de olika begreppen 
samt hur de kan tillämpas. Denna förståelse tycker vi att vi fick genom vår studie av 
yrkesverksamma pedagoger och deras tankar samt den litteratur vi gick igenom som oss gav 
en djupare kunskap om ämnet. Detta är något vi tror att vi kommer att ha stor nytta av i 
framtiden.  
 
6.4 Fortsatt forskning 
 
Vi har under vårt examensarbete läst mycket litteratur om fysisk aktivitet och dess effekter 
men funnit att det finns ett dåligt underlag vad gäller ett samband mellan fysisk aktivitet och 
eventuell påverkan på skolprestationer. Det vore därför intressant och av vikt med forskning 
som kan påvisa om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och förbättrade 
skolprestationer. Vi fann i vårt resultat att pedagoger upplever positiva effekter i skolan av 
fysisk aktivitet, exempelvis att det gynnar koncentrationsförmågan.  
 
Något som vi också ser som intressant är att få en bild av hur elever uppfattar daglig fysisk 
aktivitet och vilka eventuella positiva effekter de upplever. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor 
 
 
Årskurs: 
Yrkesverksamma år: 
 
1 – Hur skulle du beskriva begreppet fysisk aktivitet? 
 
2 – Anser du att det är viktigt med daglig fysisk aktivitet i skolan? 
 
3 – Hur uppfattar du barns fysiska aktivitet under skoldagen? 
 
4 – Ser du någon betydelse av fysisk aktivitet för barns utveckling? 
 
5 – Hur uppfattar du tillägget i Lpo94 om daglig fysisk aktivitet? 
 
6 – Uppfattar du att det är ett mål som är rimligt att nå? 
 
7 – Bedriver ni någon form av organiserad daglig fysisk aktivitet, i linje med läroplan? 


