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SAMMANFATTNING 

Vi blev upprörda då vi läst artikel efter artikel som säger att fler ungdomar blir allt 
mer iuaktiva och att detta kommer att bli ett stort problem i framtiden. Detta var 
utgångspunkten till vårt val av ämne till den här uppsatsen. Syftet med vår uppsats 
har varit att undersöka en skola, där vi ville veta om eleverna var aktiva på fritiden, 
vilken iuställniug rektor och lärarna hade till fysisk aktivitet och vad som gjordes på 
skolan för att främja till fysisk aktivitet. Vi ville undersöka detta för att få svar på vad 
skolan kan göra för att fräruja fysisk aktivitet och om det finns något samband mellan 
elevernas aktivitetsnivå, lärarnas iuställning till fysisk aktivitet och vad skolan gör för 
att främja fysisk aktivitet. Vi valde att med hjälp av enkäter undersöka om eleverna i 
år 4-6 på skolan uppfattar sig själva som fysiskt aktiva. Lärare och rektor iutervjuades 
för att få reda på iutervjupersonernas iuställning till fysisk aktivitet, där det även 
framgick vad skolan gör för att fräruja fysisk aktivitet. Det resultat som har 
framkommit har vi analyserat, samtidigt har vi sökt i litteratur efter svar på varför 
man bör utöva regelbunden fysisk aktivitet. 
Resultatet blev häpnadsväckande då endast ett fåtal av eleverna anser sig iuaktiva. 
Lärarna och rektors iuställning var i största allmänhet positiv. Det fanns många 
aktivitetsdagar, ett aktivt fungerande skol-IF och fler tillfällen till fysisk aktivitet för 
eleverna att tillgå på skolan. Enligt oss kan det finnas ett samband mellan lärarnas 
iuställning till fysisk aktivitet och antalet fysiskt aktiva på skolan. Detta eftersom alla 
har en positiv iuställning till fysisk aktivitet och drar åt samma håll. 

Nyckelord: 
Fysisk aktivitet 
Hälsa 
Hälsofrärujande 
Rörelse i skolan 
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1. INLEDNING 

Debatten som pågår just nu är het, det skrivs larmrapport efter larmrapport som påstår att vi rör 
på oss för lite. Rubrikerna talar för sig själv då de uttrycker "Låt eleverna få röra sig mer i 
skolan", "var tredje femtonåring rör på sig för lite" och "var femte tioåring är överviktig". När vi 
läser dessa artiklar känns det som att alla bara konstaterar att det kommer att bli ett problem med 
fysiskt inaktiva barn, men ingen gör något för att lösa frågan. 
Sverige intar den näst sista platsen i Europaligan vad gäller förekomsten av fysisk aktivitet i 
skolan, vi har i snitt 20 minuter om dagen där det skall ingå praktiskt och teoretiskt stoff.1 

I vår barndom har idrott och fysisk aktivitet alltid varit självklart, men så är det inte nu, idag är 
stillasittande västvärldens största hälsorisk.' Det är bara för oss att inse att det är andra tider och 
vi som blivande lärare vill vara med och bidra till en förändring. För att inleda en sådan 
utveckling gjorde regeringen 2001 till ett fysiskt aktivitets år, Sätt Sverige i Rörelse 2001, där skolan 
var en viktig arena.3 Vi anser också att skolan är en bra arena att inleda en utveckling mot mer 
fysisk aktivitet. Skolan är en arena som kan bidra till en synlig förändring genom att införa en ny 
positiv syn på fysisk aktivitet och föra fram hur viktig det verkligen är för barn. 
Vi läser vår näst sista termin vid lärarhögskolan i Dalarna med idrott som huvudämne. Vi anser 
att det är viktigt med att få in mer rörelse i skolan och valde att fördjupa oss inom detta. I kursen 
vi läser ingår det en skolförlagdel och skolan vi var på hade tre huvudområden, natur, 
idrott/hälsa och kultur. Bostadsområdet kring skolan består till största delen av villor och har en 
hög social standard. Inom gångavstånd från skolan finns flera naturområden där en del av 
undervisningen sker, främst i de naturorienterade ämnena och i ämnet idrott och hälsa. Inom 
detta naturområde finns det eldstäder, kojor, en äng och på vintern en fin pulkabacke och 
dessutom närhet till skidspår. Det finns en skolgård med fotbollsplan, basketkorgar och på 
asfalten har man ritat ut linjer för olika lekar och friidrottsaktiviteter. Eleverna har tillgång till 
bollar och andra material som främjar till aktivitet. Det finns också en fin sporthall som utnyttjas 
av många. På den närliggande fritidsgården finns det pingisbord och biljardbord som eleverna får 
använda på rasterna och på fritiden. 
Vår avsikt med det här arbetet är att göra en undersökning för att ta reda på om eleverna är 
fysiskt aktiva, rektors och lärares inställning till fysisk aktivitet och vad den här skolan gör för att 
främja till fysisk aktivitet. Vi kommer även att söka argument i litteraturen på frågan varför man 
bör utföra fysisk aktivitet. Detta för att ha med oss när vi blir färdiga lärare och skall ut i skolorna 
och kämpa för att få mer fysisk aktivitet i skolan. 

1.1 Definition av begrepp 

I den litteratur vi har tagit del av skiljer författarna på definitionerna av begreppen jjsisk aktivitet, 
motion, och träning. I vår undersökning jämställer vi begreppen träning och motion eftersom i 
dessa moment utövas fysisk aktivitet. Utöver dessa begrepp kommer vi även att definiera 
begreppen jjsisk inaktivitet och hälsa. 

Fysisk aktivitet 

Duesund framställer i sin bok "Kropp, kunskap & självuppfattning" fysisk aktivitet som ett 
paraplybegrepp, som med vissa svårigheter låter sig fångas in och definieras. I begreppet inryms 

1 Svederberg, E. Svensson, L. Kinderberg, T. (2001). Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Lund: 
Studentlitteratur. 
2 Skolhälsovård (Göteborg); 2000/2001:3 (2001) Sätt skolan i rörelse: hur främjar vi lärandet av fysisk aktivitet? 
Göteborg: Gothia 
3 ibid. 
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motion, idrott och sport, allt från lek till elitidrott. Det centrala i begreppet är emellertid själva 
rörelsen. Hon menar att med kroppen som centrum sprider sig de olika typerna av fysisk aktivitet 
som en solfjäder allt från friluftsliv till elitidrott och motionsidrott. 4 

I boken "Aktivt liv" av Ekblom och Nilsson definieras fysisk aktivitet enligt följande: 

"Fysisk aktivitet definieras som all typ av riirelse som ger likad energiomsättning. Denna 
definition omfattar all medveten och planerad typ av muskelaktivitet t ex städning, 
trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, hoblryverksamheter t ex go!f, svampplockning, motion 
och träning. A'ven omedvetna automatiserade riirelser av olika ryp kan räknas till denna del" 5 

För att kunna dra slutsatser från vår undersökning måste vi definiera vad vi menar med att vara 
fysiskt aktiv. Vi utgår ifrån Engströms bok "Idrott som social markör" där han beskriver att man 
är fysisk aktiv när man utför en aktivitet som ligger ovanför den gräns som de flesta kallar låg 
ansträngningsnivå t.ex. jogging och motionsgymnastik. Avsikten med aktiviteten ska vara att 
utöva någon form av fysisk aktivitet och skall utföras minst en gång i veckan.6 

Motion 

Motion definieras utifrån Ekblom och Nilssons bok "Aktivt liv" på följande sätt. 

"Motion är medveten fysisk aktivitet med viss avsikt. Med motionens "nuvärde" menas att ge ett 
likat vd/befinnande, "att det är skiint och roligt att röra på sig", sociala kontakter. Med 
motionens "investetingJvärde" menas att man motionerar bl a far en framtida bättre hälsa" 7 

Faskunger skriver i sin bok "Motivation för motion" att motion ofta är en form av aktivitet som 
utförs ungefär tre gånger i veckan och som är planerad och strukturerad och i allmänhet krävs 
ombyte till träningskläder. Vid motionsalternativet är det vanligt att träningen har specifika mål. 8 

Träning 

Träning innebär att det finns en klar målsättning för att vilja öka prestationsförmågan i olika typer 
av fysiska aktiviteter. Detta sker vanligtvis inom tävlingsidrotten, men har också givetvis stor 
betydelse ur ett hälsoperspektiv.9 

Nationalencyklopedin har följande definition på träning: 

'Träning är ett vitt begrepp och omfattar såväl barnets motoriska lek som motions- och 
eh'tträning. Träningen kan omfatta konditions-, styrke-, riir!ighets- och koordinatiomträning 
samt dessutom mental träning. " 10 

Fysisk inaktivitet 

Vi har inte funnit någon definition i litteraturen när det gäller begreppet inaktivitet. Därför har vi 
utformat en egen definition utifrån hur Engström definierar fysisk aktivitet i boken "Idrott som 
social markör".11 Inaktiv är den som utövar fysikisk aktivitet, med mindre intensitet än låg 
ansträngningsnivå eller utövar fysisk aktivitet mer sällan än en gång per vecka. I vår 
undersökning kommer vi att tala om fysiskt inaktiva elever. Till de fysiskt inaktiva eleverna 

4 Duesund, L. (1996) Kropp, kunskap & självuppfattning. Stockholm: Liber utbildning. 
5 Ekblom, B. Nilsson, J. (2000) Aktivt liv: vetenskap & praktik. Farsta: SISU Idrottsböcker. s. 24 
6 Engström, L-M. (1999) Idrott som social markör. Stockholm: HLS förlag. 
7 Ekblom B (2000). s.25 
8 Faskunger, J. (2001) Motivation för motion: hälsovägledning steg för steg. Farsta: SISU Idrottsböcker 
9 Ekblom, B (2000) 
10 http://www.ne.se/jsp/serch/article.jsp?i art id=332354 2002-04-24 
11 Engström, L-M. (1999) 
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räknar vi den som inte anser sig vara fysiskt aktiv vare sig i någon idrottsförening, skol IF eller 
på fritiden. 

Hälsa 

Vi tycker att det har varit svårt att hitta bra definitioner på begreppet hälsa. Det är stort och 
många faktorer spelar in. Vi fann dock i Nationalencyklopedin en definition som FN organet 
WHO (Världshälsoorganisationen) har gjort. WHO definierade hälsobegreppet redan 1946 på 
följande sätt, men fick kritik för att den ansågs vara allt för utopisk och statisk. 

"Ett tillstånd av fullständigt fpisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av 
sjukdom och handikapp"". 

Begreppet hälsa har övergått till att vara mer sammansatt, där hälsoarbete måste ses som en social 
process. Detta stärks av att WHO vid en konferens i Ottawa 1986 antog ett manifest som inleds 
med dessa rader: 

"Hälsofråi?g"ande arbete är den process som ger människor möjligheter att iika kontrollen b'ver sin 
hä/Ja och att fa"rbiittra den. For at nå ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt 
välbefinnande måste individen eller gruppen identifiera sina strävanden och bli medvetna om dem, 
til!fredställa sina behov och fa'rändra eller bemästra mi§iin. Hälsa skall dätfiir ses som en resurs i 
vardags!ivet och inte som målet med tillvaron. Hälsa å'r ett positivt begrepp som betonar sociala 
och personliga resurser, likaväl som fysisk fa°rmåga. Hälsofrämjande arbete är däifo'r inte bara att 
ansvar fa'r hälsofaktorn. Arbetet handlar inte bara om hälsosamma livsstilar, utan gäller vårt 
välbefinnande i vidare bemärke/se."13 

Ekblom och Nilsson påstår att hälsa är ett medel för att uppnå god funktion på många vis och 
för att kunna förverkliga sina mål i livet. Använder man sig av den definitionen kan man vara vid 
god hälsa även om man lider av någon kronisk sjukdom. På samma sätt finns det människor som 
kan uppleva sig själv ha en dålig hälsa trots att de fysiologiskt mår bra.14 I boken "Pedagogik i 
hälsofrämjande arbete" tar Svedberg m.fl. upp den israeliske professorn i medicinsk sociologi 
Aaron Antonovsky, som företräder en salutogen teori om vad som främjar hälsan. Med salutogen 
menas omständigheter som gör att man kan vara vid god hälsa trots att man kroppsligt inte är 
helt frisk. Antonovsky menar att personens känsla av sammanhang i tillvaron är den dominerade 
salutogena faktorn. KASAM består av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet som ger en känsla av sammanhang och gör att människan kan utveckla tilltro och 
ha bästa möjliga hälsa oavsett vad som händer.15 

2. BAKGRUND 

2.1 Varför behövs regelbunden fysisk aktivitet? 

Om vi skall kunna förstå hur människokroppen fungerar måste vi gå tillbaka många år i historien. 
Dagens samhälle präglas vanligtvis av stillasittande och högteknologiska arbetsuppgifter, inte som 
för SO 000 år sedan, då arbetsuppgifterna var överlevnadsmekanismer som att jaga och samla 
mat. Kroppen är fortfarande utformad för de uppgifter som människan hade för SO 000 år sedan. 

12 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i art id;208127 2002-04-02 
13 Nordlund, A. Rolander, L. Larsson, L. (1998) Lek, idrott, hälsa: rörelse och idrott för barn. D. 2: Inne. 
Stockholm: Liber s. 9 
14 Ekblom, B (2000) 
15 Svederberg, E. Svensson, L. Kinderberg, T (2001). 
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!<..toppen som vi människor har är alltså gjord för rörelse och inte för det samhälle vi lever i 
'd 16 1 ag. 
Utan att man har märkt det, har successiva omvärldsförändringar de senaste decennierna lett till 
att människor inte lika ofta möter vardags situationer som innefattar fysisk aktivitet. Det här 
gäller både på fritiden och i skolan. Ett exempel på det är att barn i dag får skjuts till skolan eller 
till fritidsaktiviteter av sina föräldrar. Går man tillbaka bara ett par generationer var det knappast 
möjligt.17 Därför är det viktigt att eleverna får möjlighet till många tillfällen där fysisk aktivitet kan 
utövas. 
Att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och hälsa är för oss självklart, men vilka faktorer 
det är som påverkar hälsan skall vi försöka visa med hjälp av bilden. Tagen från 
folkhälsoinstitutets skrift "Fysisk aktivitet för nytta och nöje". 18 

Fysisk aktivitet ~ Fysisk prestationsförmåga --•~ Hälsa 
Vardaglig aktivitet 
Förflyttning till arbete/ 
Skola 
Arbetsbelastning 
Hobby 
ldrottsträning 
Motion 

Välbefinnande 
Friska år 
Besvär 
Sjukdom 
Död 

Faktorer förutom fysisk aktivitet som 
påverkar den fysiska prestationsförmågan 
Arv 
Kost 
Rökning 
Alkohol 
Stress 
Läkemedel 
Omgivande sociala och fysiska faktorer 

Figur 1. Visar sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. 

Vi kan utläsa att det är många faktorer som bestämmer om en person skall få god hälsa. Hälsan 
påverkas av andra faktorer som t ex arv, kost, rökning och stress, även om den fysiska aktiviteten 
har en stor betydelse för god hälsa. Det vi vill påpeka är att det inte bara är fysisk 
prestationsförmåga som krävs för att nå en god hälsa. 

2.1.1 Fysiska effekter 

Fysiskt positiva effekter 

När vi människor utför fysisk aktivitet händer det mycket i kroppen. Här följer några av de 
allmänna fysiska effekterna som påverkas till det positiva av fysisk aktivitet. 

• Hjärt- och kärlsjukdomar är en av det moderna samhällets allvarligaste folksjukdomar. 19 

Regelbunden fysisk aktivitet motverkar uppkomsten av dessa. Fysisk aktivitet gör att 

16 Ekblom, B. (2000) 
17 Tranquist, J. (2002) Håll Sverige i rörelse: sammanfattning och verktygslåda. Folkhälsoinstitutet. 
18 Folkhälsoinstitutet. (1999) Fysisk aktivitet för nytta och nöje. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. s. 7 
19 Ekblom, B.(2000) 
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hjärtmuskeln inte behöver lika mycket syre eftersom belastningen på hjärtat minskar. 
Risken för åderförkalkning blir mindre liksom risken för blodproppar. Dessutom 
minskar hjärtats känslighet för rytmstörningar. Det som är bra är att de positiva 
effekterna kan ses redan efter bara några veckors regelbunden fysisk aktivitet.20 

• Risken att drabbas av Diabetes typ 2 minskar då man utövar regelbunden fysisk 
aktivitet eftersom känsligheten för insulin ökar.21 

• All fysisk aktivitet ger förändring i muskulaturen, i och med det ökar muskelfibrernas 
storlek och man blir starkare. Detta har stor betydelse i t ex arbetslivet där man kan 
förebygga belastningsskador och förkorta tiden för återhämtning vid skada.22 

• Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att bygga upp ett starkare skelett med högre 
bentäthet. Det leder också till att takten av urkalkning i skelettet minskar, därmed 
minskar risken för benskörhet. 23 

• Övervikt är ett växande problem inte bara i Sverige utan även i stora delar av 
västvärlden. Man försöker "bota" fetma med olika mediciner och operationer. Men 
det enda man egentligen gör är samma sak som fysisk aktivitet naturligt medför.24 

• Utövandet av regelbunden fysisk aktivitet minskar de negativa effekter som finns hos 
barn med rystisk fibros. 25 

• Fysisk aktivitet hos barn gör så att barn som lider av astma får en förbättrad 
livssituation.26 

Regelbunden fysisk aktivitet är en stor friskfaktor, Svederberg säger att det är bättre med att 
utöva fysisk aktivitet och vara överviktig än att vara normalviktig och inte utöva någon fysisk 
aktivitet. 27 

Fysiskt negativa effekter 

Det finns inte så många negativa effekter men vi bör ta hänsyn till dem. Dessa har vi tagit från 
skriften "Fysisk aktivitet för nytta och nöje''. 28 

• Man kan drabbas av olika be!astningsskador i stödjevävnaderna, detta främst som 
inflammationer i lederna och benhinnor. 

• Man kan vricka till fotter och andra ledband och ligament kan bli skadade. 

• Det kan även förekomma olika typer av muskelbristningar vid utövning av fysisk 
aktivitet. 

• Metabola hälsotillstånd som låg blodsockerhalt, vätskebrist eller överhettning kan 
förekomma. 

• Olika allergiska reaktioner kan förekomma vid viss fysisk aktivitet. 
• Olika typer av händelser i hjärt- och kär/systemet som tex slaganfall och akut hjärtinfarkt 

kan förekomma. 

20 Folkhälsoinstitutet. (1999) 
21 Folkhälsoinstitutet. (1997) Vårt behöv av rörelse: en ideskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa. Stockholm: 
Gothia: Folkhälsoinstitutet. 
22 Ekblom, B. (2000) 
23 Folkhälsoinstitutet. (1997) 
24 Ekblom, B. (2000) 
25 Nordlund, A. Rolander, L. Larsson, L. (1997) Lek, idrott, hälsa: rörelse och idrott för barn. D. 1: Ute. 
Stockholm: Liber 
26 lbid. 
27 Svederberg, E. Svensson, L. Kinderberg, T (2001). 
28 Folkhälsoinstitutet. (1999) 
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Om man sätter de positiva effekterna av fysisk aktivitet mot de negativa så är det fler positiva 
effekter än negativa. Dessutom är de negativa effekterna inga svåra långvariga tillstånd och 
förekommer knappt hos barn. 

2.2.1 Barns behov av fysisk aktivitet för sin utveckling 

All ttäning som medför fysisk, motorisk, social, emotionell och kognitiv utveckling måste utgå 
ifrån varje elevs utvecklingsnivå för att de skall kunna utvecklas på ett individuellt och maximalt 
sätt.29 

Fysisk- och motorisk utveckling 

Den fysiska tillväxten för barn under perioden 6- 12 år sker kontinuerligt, fram till puberteten. I 
den här utvecklingsperioden närmar sig barnen de vuxnas proportion. När det gäller kroppens 
tyngdpunkt blir den liigre vilket medför att eleverna får lättare att hålla balansen. Styrka, 
uthållighet och snabbhet utvecklas i stort sett rätlinjigt fram till puberteten, det är ingen skillnad 
mellan könen. Anpassningsmotoriken dvs. att kunna anpassa sig till situationen t ex kunna fånga 
en boll, utvecklas vid 10 års åldern då detta sker med precision. När barnen är 9- 10 år har de 
kommit så långt i utvecklingen att kombinationsmotoriken som att löpa - kasta, kasta -fånga blivit 
automatiserade. Barn i 10-12 års åldern är mycket roade av att röra sig och har en så väl utvecklad 
perception att de snabbt kan uppfatta övningar och skaffa sig en helhetsbild av rörelsen.30 

När barn leker stimuleras barnets alla sinnen, i leken tränas och utvecklas motoriken. Motorisk 
träning är viktigt för utvecklingen under den period då nerv- och muskelfunktioner samordnas. 
Träningen har betydelse då den kan stärka barnets erfarenhet och tänkande. Det är nödvändigt 
att barn går igenom alla stadier i den motoriska utvecklingen: ligga, rulla, åla, krypa, stå, gå och 
springa. De barn som inte får röra sig tillräckligt mycket under uppväxtåren riskerar att få en 
negativ fysisk utveckling. Barn med dålig utvecklad motorik får ofta inte vara med i kamraternas 
lekar. Dessa barn får då ännu mindre möjlighet att utvecklas och hamnar i en ond cirkel.31 

"I skolan skulle många barns in!iirningssvårigheter kunna minskas genom medveten användning 
av motorisk träning och allsidig stimulans" J2 

Social utveckling 

Danielsson m.fl. menar att de barn som har fått en positiv jag- upplevelse genom att känna en 
framgång i sina rörelser har mycket lättare att accepteras av andra barn i lekens värld.33 Det är 
även viktigt att barnet får en bra självkänsla så att barnet känner sig trygg i sig själv och får en 
social säkerhet. Har man det, upplevs färre hinder för att delta i idrottens värld.34 Barn som har 
dåligt utvecklad motorik kan lätt utebli från kamraternas lekar vilket medför att deras sociala 
utveckling påverkas negativt.35 Den sociala utvecklingen har att göra med förmågan att liira sig att 
samarbeta, anpassa sig och ta hänsyn, som stimuleras när barn utövar fysisk aktivitet i form av 
lek.36 

29 Folkhälsoinstitutet. (1997) 
30 Åhs, 0. (1986) Utveckling genom lek och idrott. Stockholm: Natur och Kultur. 
31 Folkhälsoinstitutet. (1997) 
32 ibid. s.19 
33 Danielsson, A. K, Auoja. M, Sandberg. B, Jonsson. (2001) Rörelse glada barn. Stockholm: Gothia. 
34 Folkhälsoinstitutet. (1997) 
35 Folkhälsoinstitutet (1997) 
36 Nordlund, A. Rolander, L. Larsson, L. (1998) 
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Engström tar även upp att det är inte enbart inom leken där social samvaro, avkoppling och 
livsglädje stimuleras utan även motion och friluftsliv ger möjlighet till detta och har därmed stor 
betydelse för många människors livskvalitet.37 

Annerstedt menar att genom att bli medveten i samband med upplevelsen om de sociala normer 
och värden i en grupp, gör att man får en social insikt. Insikten kan leda till ett lärande och en 
social förstående vilket i sin tur kan leda till personlig utveckling.38 

Emotionell utveckling 

Danielsson m.fl. menar att fysisk aktivitet inte bara medverkar till fysiologiska förbättringar utan 
även påverkar barnets personlighets- och identitetsutveckling till det bättre.39 Om detta skriver 
Duesund i sin bok "Kropp, kunskap och självuppfattning". Där redovisas forskning kring fysisk 
aktivitet och självuppfattning. Duesund kommer fram till en rad olika positiva effekter av fysisk 
aktivitet. Dessa effekter är bland annat att personer som utövar fysisk aktivitet har en mer positiv 
självuppfattning och kroppsuppfattning än de som är inaktiva. Det framkommer i boken att 
nyckelfaktorn i självuppfattningsprocessen är fysiska fardigheter. Självuppfattningen påverkas 
tydligast genom en förbättring av behärskning av kroppen som sker då man utvecklas genom 
fysisk aktivitet.40 

Nationella folkhälsokommitten har givit ut en bok som heter "Motion och idrott". Där stärks 
Duesund teorier om hur självuppfattningen påverkas vid fysisk aktivitet. Det påpekas att den 
fysiska aktivitetens positiva förändring av självuppfattningen är kopplad till fysisk träning.41 

I boken "Vårt behov av rörelse" från Folkhälsoinstitutet påpekas även hur fysisk aktivitet hos 
barn medverkar till att barnets kroppsmedvetenhet ökar. Med kroppsmedvetenhet menas att 
barnet lär känna sin kropp och får god kunskap om kroppens olika delar och hur de samspelar i 
rörelse. 42 De barn som får känna att de lyckas med sina rörelser kan få en slags inre säkerhet och 
får i samband med detta en stärkt jag- känsla.43 

Duesund menar att i fysisk aktivitet är själva upplevelsen det centrala och resultatet oviktigt. Hon 
skriver även om en forskare som heter Merleau-Ponty. Han säger att vi inte existerar för att vi 
tänker utan för att vi är vår kropp. Det menar han är grunden för vår existens. En elev som inte 
uppfyller bestämda krav på bestämda prestationer blir lätt osynliggjord vilket medför att eleven 
känner att han inte finns. Om vi utgår ifrån Merleau-Ponty säger han, enligt Duesund, att vara är 
lika som att kunna.44 

Emotionella problem som psykisk ohälsa kan motverkas genom regelbunden fysisk aktivitet, 
genom att det ger ett allmänt ökat välbefinnande och mindre stress. Orsaken till att detta händer 
kan möjligen vara ökningen av kroppsegna hormoner (endorfiner), ökat självförtroende och 
dessutom en ökad kontakt med andra människor. 45 Detta påvisas även av Nationella 
folkhälsokommittens bok där de säger att de som är fysiskt aktiva får en bättre livskvalitet än de 
som är inaktiva. Det grundar sig i att de personer som är aktiva håller sig friskare, har större 
uthållighet, kan hantera stress mer och är mer positiv till sitt jobb.46 

37 Engström, L-M. (1999) 
38 Annerstedt, C. (2001) Idrottsundervisning: ämnet idrott och hälsas didaktik. Göterborg: ZetterQvist AB 
39 Danielsson, A. K, Auoja. M, Sandberg. B, Jonsson. (2001) 
40 Duesund, L. ( 1996) 
41 Nationella Folkhälsokommitten. (2000) Motion och idrott: Fördelar elever faror för hälsan. Stockholm, 
Regeringskansliets grafiska service. 
42 Folkhälsoinstitutet. (1997) 
43 Danielsson, A. K, Auoja. M, Sandberg. B, Jonsson. (2001) 
44 Duesund, L. ( 1996) 
45 Folkhälsoinstitutet. (1997) 
46 Nationella Folkhälsokommitten. (2000) 
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Kognitiv utveckling 

Många författare är överens om att fysik aktivitet inte bara handlar om kroppen utan den har 
även betydelse för elevers inlärning. En av dem är Duesund som påpekar att om eleverna får 
utlopp för sin aktivitet tycks den psykiska jämvikten kunna stabiliseras och arbetsnivån stiga. 47 

Ekblom och Nilsson poängterar att om utveckling skall ske intellektuellt förutsätter det att man 
utövar fysisk aktivitet.48 Danielsson m.fl. skriver att hjärnans utveckling influeras av 
grovmotoriska rörelser. Ju mer hjärnan utsätts för sensomotoriska uttnanande handlingar, desto 
mer utvecklad och funktionsduglig blir den i vuxen ålder. Barn vill söka situationer som ger den 
stimulans som gynnar hjärnans utveckling. Den miljö som är mest optimal för detta är inom- eller 
utomhus där barnen får utrymme för psykiska och fysiska uttnaningar. Genom att ha förmågan 
till rörelse ökar elevens möjligheter att utforska sin omvärld och genom det skaffa sig nya 
erfarenheter och ställas inför problem som måste lösas.49 Likaså uppmärksammar Nordlund m.fl. 
att det är många delar i inlärningssituationen som stimuleras när ett barn utövar fysisk aktivitet i 
form av t ex lek. Två av dessa delar är utvecklingen av språk och begrepp. 50 

2.2 Vad säger styrdokumenten om hälsa och fysisk aktivitet? 

I Lpo 94, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, som lärarna skall utgå ifrån i dagens skola 
nämns hälsobegreppet enligt följande: 

"Skolan ansvarar far att vatje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper 
om joffltsättningarna fa'r en god häl.ra samt har fo'rståelse fa·r den egna livsstilens betydelse fa·r 
häfsd'SI 

Med detta menas enligt Raustorp i boken "Att lära fysisk aktivitet" att all i skolan verksam 
personal har ett stort ansvar för hälsofrågor.52 Hälsobegreppet omnämns även i kursplanerna för 
ämnena idrott och hälsa, naturorienterande ämnena samt i ämnet hem -och konsumentkunskap. 
I kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det att: 

., Idrott, friluftsliv och o!tka former av motion och rekreation har stor beryde/Je fo'r hälsan. Barn 
och ungdomar behiiver däifdr utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, 
regelbuudeu jjsisk aktivitet och ftiluftsliv förhåller sig till jjsiskt och psykiskt välbefinnande. 
Ämnet idrott och hälsa .ryftar till att utveckla elevernas jjsiska, p.rykiska och sociala fo'rmåga 
samt ge kunskaper om den egna liv11tilens be"(yde/Je far hä/Jan. "s3 

Idrott och hälsa står för en helhetssyn på människan det vill säga att kroppen, känslorna, 
intellektet är beroende av varandra vilket kan medverka till att kroppsuppfattningen utvecklas hos 
eleverna. Kursplanen menar att en allsidig rörelserepertear kan lägga grunden för en aktiv och 
hälsofrämjande livsstil. 54 

I kursplanen för de naturorienterande ämnena nämns att kunskap om miljö- och hälsofrågor 
ställer krav på naturvetenskaplig kunskap. Sådana frågor skall därför kontinuerligt belysas i 

47 Duesund, L. (1996) 
48 Ekblom, B. (2000) 
49 Danielsson, A. Auoja, K. Sandberg,M. Jonsson, B. (2001) 
50 Nordlund, A. Rolander, L. Larsson, L. (1998) 
51 Utbildningsdepartementet. (1998) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritids hemmet ( Lpo 94 ). Stockholm: CE Fritzes förlag AB 
52 Raustorp, A. (2000) Att lära fysisk aktivitet: bildning i rörelse: livsstil och hälsa. Uppsala: Kunskapsförlaget 
53 www.skolverket.se Kursplanen för ämnet idrott och hälsa 2002-04-02 
54 ibid. 
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undervisningen, för att skapa en möjlighet för eleven att använda naturvetenskapligt kunnande 
som argument vid ställningstagande. 55 

Hälsa och välbefinnande nämns även i kursplanen för ämnet hem- och konsumentkunskap. Ett 
av kursens syfte är: 

"Att ge etfarenheter och fiirståe!se av de dagliga handlingarnas och vanornas betydelse fiir 
ekonomi, mi§.ö, hälsa och vd/befinnande." 56 

I hem- och konsumentämnets karaktär och uppbyggnad lyfter man fram att ämnet handlar om 
fysisk aktivitet, sinnlighet, glädjen att skapa och lusten av att fortsätta lära. Dessutom går man lite 
djupare in på hälsa och välbefinnande då man delar in det i fyra dimensioner, ekonomiska, 
materiella, fysiologiska och psykosociala, de är på olika sätt sammanflätade och handlar bland 
annat om medvetenheten av resurser och att stärka elevernas tillit till sin egen förmåga, att handla 
och integreras med andra.57 

Vi har även tagit del av den lokala arbetsplanen på vår undersökningsskola. Där framkommer det 
att skolan står för en helhetssyn det vill säga att man strävar efter att ge eleverna en allsidig 
utbildning och arbetar mycket med natur, idrott/hälsa och kultur. 

'Trivsel, hälsa och glikije är grunder far att barn och elever skall utvecklas po1itivt och 
tillgodogiira sig de eifarenheter och kunskaper som fo'rskolan och skolan ger. Att verka fa"r trivsel 
och prioritera hälsa och skapa glädje gemensamt ansvar far alla som verkar inom fiir1kolan och 
skolan. Alla barn skall bli sedda och respekterade. " 58 

Skolan arbetar under läsåret med regelbundna tema/ aktivitetsdagar. Målet med dessa dagar är att 
i en positiv anda stärka gemenskapen mellan elever och vuxna och på så sätt öka trivseln och 
förebygga mobbning. Från och med år 2 finns "friskvård" på schemat inom ramen för elevens 
al 59 

V . 

Styrdokumenten säger alltså att hälsa är en viktig del av skolan men det är inget krav på att 
eleverna skall utöva någon form av fysisk aktivitet förutom inom ämnet idrott och hälsa, bara att 
eleverna skall ha förståelse varför man bör göra det. Förståelse som är ett av de fyra 
kunskapsområdena som beskrivs i "Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet" (Lpo 94) 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Alla dessa kunskapsformer förutsätter och samspelar 
med varandra. 

':f kolans arbete måste inriktas på att ge utrymme fiir olika kunskapiformer och att skapa ett 
lärande där dessa farmer balanseras och blir till en helhet. " 60 

2.3. Hälsofrämjande Skolprojekt 

Hösten 1999 redovisade Folkhälsoinstitutet i rapporten "Fysisk aktivitet för nytta och nöje" en 
genomgång av det vetenskapliga stödet för att öka andelen fysiskt aktiva i befolkningen. Som ett 
resultat av rapporten gav regeringen Folkhälsoinstitutet uppdraget att göra 2001 till ett fysiskt 
aktivitetsår, Sätt Sverige i Rörelse, 2001. Målet med uppdraget var att öka befolkningens fysiska 
aktivitetsnivå och att öka kunskaper och samhälleliga insatser genom ett fysiskt aktivitetsår. Syftet 
var att året skulle bli inledningen till ett långsiktigt förändrings arbete för att öka den fysiska 
aktiviteten i befolkningen, med speciell inriktning på de grupper som rör sig minst. 

55www.skolverket.se Kursplaner för de naturorienterade ämnena 2002-04-02 
56www.skoverket.se Kursplanen för ämnet hem- och konsumentkunskap 2002-04-02 
57 ibid. 
58 Lokal arbetsplan 
59 ibid. 
60 Utbildningsdepartementet (1998) s 8 
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Skolan är en viktig arena i det arbetet. Det finns möjligheter att förändra skoldagen på många 
sätt. Det är vår egen brist på flexibilitet som sätter gränserna. Det finns skolor som prövat på 
olika sätt, och funnit det framgångsrikt. 61 

Två av dessa skolor är Ängslättskolan i Bunkeflostrand utanför Malmö och Karlaskolan från 
Kungsör. Vi kommer att kortfattat beskriva de delar som behandlar fysisk aktivitet ur dessa 
hälsofrämjande skolprojekt. 

2.3.1 Ängslättskolan (Bunkefloprojektet) 

Bunkefloprojektet är ett projekt som handlar om att stödja och främja en ny livsstil. Projektet 
vänder sig inte bara till skolan utan även till företagen inom kommunen. Projektet utgår ifrån 
alarmerande fakta om hälsan som t ex att de trappor som finns används endast som nödutgångar 
och varannan bilresa är på mindre än fem km. Något behövde göras och därav sattes 
Bunkefloprojektet igång och man började investera i hälsa och kunskap. Bunkefloprojektet är ett 
samlevnadsprojekt mellan skolan och den lokala idrottsföreningen62

• 

Ängslättskolan ingår i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil och har under de senaste 
åren satsat på ett hälsofrämjande arbete. Idrott och hälsa har införts som ett dagligt, obligatoriskt 
ämne för de barn som höstterminen 1999 började år 1 och år 2. Från och med ht -00 har även de 
nya eleverna i år 1 ett rörelsepass varje dag. Detta innebär att alla klasser i år 1-3 på 
Ängslättskolan nu har en schemalagd fysisk aktivitet dagligen. Målet är att alla elever i år 1-9 ska 
ha en schemalagd fysisk aktivitet dagligen under alla sina nio år i grundskolan. Utökningen av den 
fysiska aktiviteten genomförs av pedagoger på skolan med hjälp av idrottsledare från Bunkeflo IF 
och Friskis & Svettis. Aktiviteterna är varierade, där promenader och spontan lek är lika viktiga 
som andra rörelseaktiviteter. En mycket viktig förutsättning är att barnen är motiverade och får 
uppleva rörelseglädje. Vid skolstarten varje år gör skolans idrottslärare tillsammans med 
skolsköterska och elevernas lärare motorikobservationer av samtliga elever i år 1. De barn som 
behöver extra motoriskt stöd får individuellt anpassad motorisk träning i en mindre grupp en 
lektion per vecka. Föräldrarna spelar en viktig roll i projektet. En föräldragrupp har bildats på 
skolan vars uppgift är att engagera och göra föräldrarna delaktiga i skolans hälsofrämjande 
arbete.63 

2.3.2 Karlaskolan 

Karlaskolan är en gammal skola som ligger i Kungsör. Det är en av många skolor som satsar på 
få en hälsofrämjande profil. För att få den profilen började personalen med att utveckla en 
arbetsplan i social hälsa. De ansåg att de viktigaste delarna är att jobba med värdegrunden för att 
komma överens om vad som skall genomsyra hela skolan. De kom fram till att de ser på hälsa ur 
tre olika perspektiv fysisk hälsa, psykisk hälsa och social hälsa. Detta resulterade i att man enades 
om en arbetsplan både ur ett hälso- och värdegrundsperspektiv. När det gäller den biten som 
handlar om fysisk aktivitet har de infört ett nytt ämne på schemat som heter hälsa. I ämnet hälsa 
jobbar man inte bara med fysisk aktivitet utan hela begreppet hälsa som är mycket mer som bland 
annat avslappning till musik, upplevelseträning och taktil massage. Personalen tycker att genom 
detta visas att de har tagit hälsoarbetet på allvar, men tycker dock att man egentligen inte skall 
behöva ha hälsa på schemat då det skall kunna genomsyra undervisningen ändå. Förutom detta 
har man en specialpedagogisk utedag, friluftsdagar och andra roliga aktiviteter, då eleverna får 
tillfalle att vara ute och ha naturen som läromedel, dessutom får de elever som behöver motorisk 

61 Skolhälsovård (Göteborg); 2000/2001:3 (2001) 
62 www.bunkefloprojektet.malmo.se 2002-03-18 
63 ibid. 
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träning extra hjälp. Skolans speciella uppgift är att tillgodose individernas behov, både elevernas 
och personalens och få dem inse att de är en del i helheten.64 

2.4 Sammanfattning av litteraturen 

I vår litteraturgenomgång kan vi se att fysisk aktivitet är en av de faktorer som leder till bättre 
hälsa. Målet med fysisk aktivitet i skolan är att eleverna skall få en god hälsa och få en förståelse 
för varför man bör ha en god hälsa och hur det uppnås. Hälsobegreppet är ett stort begrepp med 
många olika faktorer som spelar in, fysisk aktivitet är en väldigt viktig faktor. Utan regelbunden 
fysisk aktivitet är det svårt att uppnå god hälsa. Det är viktigt att eleverna i skolan har en god 
hälsa så att förutsättningen för inlärning blir maximal. Att barn växer och utvecklas mycket under 
år 4-6 är något vi har fått fram genom litteraturen. Det händer mycket i kroppen både 
fysiskt/ motoriskt, socialt, emotionellt och kognitivt. Detta är något som bör finnas med i 
tankarna då lärarna planerar undervisningen, så att den hamnar utifrån elevernas behov. I 
styrdokumenten nämns hälsa som ett begrepp vilket eleverna skall ha grundläggande kunskaper 
och förståelse om, vilket skolan måste ta hänsyn till. 

3. SYFTE 

Skolan vi utför vår undersökning på, står för en helhetssyn och strävar efter att ge eleverna en 
allsidig utbildning och arbetar mycket med natur, idrott/hälsa och kultur. Vi vill undersöka vad 
vår skola gör för att uppmuntra till fysisk aktivitet i skolans vardag. Vi vill försöka ta reda på vad 
eleverna själva har för uppfattning om hur fysiskt aktiva de är på fritiden. Dessutom vill vi 
undersöka vad lärarna och rektor har för inställning till fysisk aktivitet i skolan och skaffa oss 
kunskap om hur de främjar fysisk aktivitet i skolans vardag. Detta för att får en helhetsbild över 
rektor och lärarnas inställning och hur arbetet med fysisk aktivitet på skolan går till. 

4. FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Anser sig eleverna fysiskt aktiva på fritiden? 
• Vilken inställning har rektor och lärarna till fysisk aktivitet? 
• Vad gör rektor och lärarna för att främja fysisk aktivitet hos barn i år 4-6? 

5. METOD 

5.1 Urval 

Vi valde att undersöka den här skolan därför att den har en speciell inriktning mot natur, 
idrott/hälsa och kultur, då vi ville se hur de arbetar med inriktningen idrott/hälsa. Skolan ligger i 
en medelstor ort i Mellansverige. Skolan består totalt av 240 barn och vuxna och är från mitten av 
70-talet men är ganska nyligen ombyggd och renoverad. Det är en F-6 skola med en klass för 
varje år. På skolan går det 205 elever som är fördelade i sju klasser från F-6. Det som har varit 
föremål för enkätundersökningen var alla de 88 elever som går i år 4-6 på skolan. De elever som 
inte var med den dagen då enkätundersökningen utfördes räknar vi som bortfall. Sammanlagt var 
det 11 elever som inte deltog i undersökningen. Könsfördelningen mellan klasserna är relativt 

64 http://www.skolan.fhi.se/i praktiken/hela i praktiken.asp 2002-03-08 
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jämn men det är något som inte är relevant i vår undersökning beroende på att vi inte hade tänkt 
fokusera på könsskillnader/likheter i detta arbete. 
Vi gjorde sex intervjuer där fyra av de utvalda var klasslärare som arbetar med eleverna i år 4-6. 
Vi valde även att intervjua elevernas idrottslärare samt skolans rektor då dessa personer var 
relevanta när det gäller att kunna presentera skolans möjligheter att främja fysisk aktivitet. 

5.2 Val av metod 

För att kunna få svar på våra frågeställningar har vi valt att dela in undersökningen i två delar. En 
del där vi tog reda på om eleverna själva anser sig vara fysiskt aktiva. För att ta reda på detta 
använde vi oss av en enkätundersökning. I den andra delen intervjuade vi lärare och rektor för att 
få insikt i vilken inställning de hade till fysisk aktivitet och vad de gör för att främja fysisk aktivitet 
i skolans vardag. 

5.2.1 Enkäter 

Vi valde att använda oss av en enkätundersökning av eleverna eftersom det är ett sätt att få in 
kvantitativ information och för att det är ett enkelt sätt att undersöka många människor. 65 Genom 
enkäten (bilaga 1) ville vi få reda på om eleverna ansåg sig själva som fysiskt aktiva. 
Enkätens uppbyggnad gav den en hög grad av standardisering och sttukturering, då enkäten 
byggde på fasta svarsalternativ och inget utrymme fanns till åsikter ut över dessa. Enkäten kunde 
därför ses som helt kvantitativ. 66 

Eleverna kunde dock formulera sina egna svara på vissa frågor men svarsmöjligheten var även 
där av kvantitativ form det vill säga bara fakta. 
Enkäten är uppbyggd av åtta frågor varav sju av dem hade fasta svarsalternativ och en där de 
själva fick formulera svaret. Alla frågor har som syfte att få svar på om eleverna anser sig själva 
vara fysiskt aktiva. Enkätfrågorna var utformade enligt följande: 

1. Hur mycket tror du att du rör på dig per vecka? 
Med den här frågan ville vi undersöka hur mycket eleverna anser sig röra på sig förutom i skolan. 
Anledningen till att vi hade den här frågan var för att se och jämföra om det stämmer överens 
med de övriga frågorna. 

2. Hur tar du dig fram i vardagslivet? 
Här ville vi veta om de anser sig vara fysiskt aktiva i vardagen, för att i slutändan kunna avläsa en 
helhetsbild av eleven. 

3. Är du med i någon idrottsförening? 
Med den här frågan ville vi ta reda på om de var med i en idrottsförening eller inte. De fick även 
skriva vilken idrott som de var med i. För att vi skulle kunna avgöra om det var en 
idrottsförening där de är fysikt aktiva. 

4. Vad fick dig att börja med idrotten? 
Här ville vi veta vilka i elevens omgivning som hade påverkat eleven. 

65 Patel, R. Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 
66 ibid. 
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5. Utövar du någon fysisk aktivitet utan att vara med i någon förening? 
Vi anser att man kan vara fysiskt aktiv utan att vara med i någon idrottsförening. Därför fick de 
skriva om de ansåg sig själva vara aktiva och vilken aktivitet de i såfall utförde. Anledningen till 
att de fick nämna vilken/vilka aktiviteter de utförde var för att vi skulle kunna bedöma om de var 
fysiskt aktiva eller inte. 

6. Vad gör du helst på fritiden? 
Här ville vi veta vad de helst föredrog, om eleverna själva fick välja mellan fysisk aktivitet och 
stillasittande aktiviteter. 

7. Är du med på skol-IF: s aktiviteter? 
Här ville vi veta hur många som aktivt deltog i någon av skol-IF: s aktiviteter. 

8. Vad gör du på rasterna? 
Här ville vi veta om de ansåg sig själva vara fysiskt aktiva på rasterna eftersom det är den del av 
skoldagen då de helt fick välja själv. 

5.2.2 Intervjuer 

Vi valde att använda oss av intervjuer (bilaga 2) då vi ville undersöka lärarnas och rektors 
inställning till fysisk aktivitet och hur de arbetar med att främja fysisk aktivitet i skolans vardag. 
Eftersom den här delen av undersökningen är mer kvalitativ, beslöt vi oss för att använda 
intervjuer. Att en metod är kvalitativ menas att svaren går in mer på djupet och analyseras.67 Det 
är färre personer som ingår i intervjun, vilket gör det till en möjlig undersökningsmetod. 
Vi använde oss av en intervjumetod som har en relativt hög grad av standardisering. Vi ställde 
likalydande frågor i ungefär samma ordning till varje intervjuperson. Frågeområdena var färdiga 
men det fanns tillfälle att ställa följdfrågor till intervjupersonerna.68 Vi använde oss av en 
bandspelare för att spela in och sedan skriva ut intervjun ordagrant. Detta för att lättare kunna 
analysera intervjuerna. De färdiga intervjuområdena var: 

1. Tankar kring fysisk aktivitet 
Här ville vi få reda på intervjupersonernas allmänna inställning och tankar kring fysisk aktivitet i 
skolan, för att kunna skapa oss en bild över hur de resonerar. 

2. Tillfällen för fysisk aktivitet 
Meningen med det här området var, att vi ville få reda på om intervjupersonerna tycker att det 
finns tillräckligt med fysisk aktivitet i skolan. 

3. Undervisning 
Här ville vi veta om det ingår fysisk aktivitet i klassrumsundervisningen och i så fall hur och vad. 

4. Elevernas syn på fysisk aktivitet 
Här ville vi se om intervjupersonerna trodde att eleverna var medvetna om den fysiska 
aktivitetens betydelse för hälsan. 

67 Patel, R. Davidson, B. (1994) 
68 Ibid. 
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5. Aktivitetsdagarna 
Vi ville ha en förklaring till hur aktivitetsdagarna hade uppkommit, varför de fanns och hur de 
fungerade. Dessutom ville vi veta lärarnas inställning till aktivitetsdagarna. Här fick idrottsläraren 
beskriva vilka aktivitetsdagar som finns och hur de är utformade. 

6. Idrottsundervisningen/halvklasstimmar 
Vi ville veta vem som låg bakom iden och motiveringen till halvklasstitntnar på idrotten. Här fick 
idrottsläraren berätta om hur idrottsundervisningen är uppbyggd. 

7. Skol IF 
Vi ville ha en beskrivning av hur skol IF fungerar och hur organiseringen ser ur. 

8. Eget intresse av fysisk aktivitet 
Här ville vi se om intervjupersonerna var intresserade av sin egen hälsa, då vi tror att detta kan 
påverka deras inställning till fysisk aktivitet. 

9. Övrigt 
Här fick de tillfälle att framföra om det var något de ville berätta utöver våra frågeområden. 

5.3 Genomförande 

5.3.1 Enkäter 

Innan vi genomförde enkätundersökningen skickade vi hem tillsammans med elevernas 
veckobrev, en förfrågan om eleverna fick tillstånd att delta i vår undersökning (bilaga 3). I 
samtliga svar fick tillstånd från målsman. 
Eleverna var inte medvetna om när vi skulle utföra undersökningen. Två klasser svarade på 
enkäten i samband med idrottsundervisningen och en klass i klassrummet. När vi delade ut 
enkäterna gick vi igenom varje fråga för att tydliggöra de begrepp som fanns och för att undvika 
missförstånd. De begrepp och fraser vi gick igenom var: "rörelse", "tar dig fram", "fysisk 
aktivitet", "rör på sig" och "sitter mest still". Sedan gjorde vi klart för eleverna att de skulle fråga, 
om det var något som var oklart. Vi klargjorde även att detta var frivilligt och att de kommer att 
vara anonyma vilket är viktigt enligt Patel Davidson.69 Vi påpekade även vikten av att de svarade 
så sanningsenligt som möjligt och betydelsen av att alla fyllde i enkäten. Vi hade avsatt c:a 15 
minuter för eleverna att svara och när de var klara lämnade de in enkäterna direkt till oss. Alla 
som deltog i enkätundersökningen lämnade in sina svar. 

5.3.2 Intervjuer 

När vi hade bestämt vilka lärare som skulle intervjuas frågade vi dem och rektorn om de ville 
ställa upp. Alla valde att delta. Vi kom tillsammans överens om en tid som passade alla parter bra. 
När vi träffades var det meningen att vi båda skulle delta i intervjun, en som ställde frågor och en 
som antecknade. Tyvärr blev en av oss borta på grund av sjukdom så därför under två intervjuer 
medverkar endast en av oss. Vi hade valt att använda oss av bandspelare för att lättare kunna 
analysera intervjun. Intervjuerna genomfördes enskilt i ett litet samtalsrum på skolan. Detta för 
att undvika orosmoment. Vi hade bokat rummet innan intervjutillfället. 

69 Patel, R. Davidson, B. (1994) 
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5.4 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas att mätningarna är korrekt gjorda, om vi har räknat rätt, om vi har lyckats 
eliminera slumpfaktorn alltså om undersökningen är tillförlitlig. Reliabiliteten är hög då en annan 
undersökare skall kunna göra samma undersökning och få fram samma resultat.70 

Vi anser att i vår enkätundersökning har vi varit noga med instruktionerna dels till hela enkäten 
men även till de enskilda frågorna. Eleverna hade också tillfälle att fråga om det var något oklart. 
Vi anser dock att vår enkätundersökning har en låg reliabilitet eftersom vår undersökning inte kan 
generaliseras då vårt resultat blir speciellt för just den här skolan med dess elever och personal. 
En annan orsak till att reliabiliteten är låg är att enkätundersökningen till stor del består av våra 
tolkningar av enkätresultatet. 
Våra intervjuer är tillförlitliga eftersom vi använde oss av standardiserade intervjuer och spelade 
in intervjuerna på band för att kunna gå tillbaka och se om allt har uppfattas rätt. 71 Men det finns 
faktorer som talar mot en hög reliabilitet på intervjuerna som t ex att vi är ovana som intervjuare, 
man får inte fram samma resultat i en annan undersökning trots att samma metod används, 
generaliserbarheten är därmed låg. 
Vi anser därmed att vår undersökning som helhet har en låg grad av reliabilitet. 
Med validitet menas om vi har undersökt det vi avser att undersöka.72 Vi tycker oss själva ha 
undersökt det vi ville undersöka och kan därmed säga att vi har god validitet på vår 
undersökning. 

6. RESULTAT 

6.1 Enkätresultat 

Fråga 1. Hur mycket tror du att du rör dig per vecka, förutom i skolan? 
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Cl) 

~ 20 

ci: 10 

0 
>2 2 till 4 4 till 8 <8 

Antal timmar per vecka 

Figur 2. S tape/diagram som visar hur mycket eleverna tror att de är Jjsiskt aktiva på sin fritid. n= 79 

Genom att utläsa detta diagram kan man se att 41 av 79 elever anser sig själva utöva fysisk 
aktivitet mer än 8 timmar per vecka och att 2 elever anser sig själva utöva fysisk aktivitet mindre 
än 2 timmar per vecka. Det är 14 elever som anser sig utöva fysisk aktivitet 2-4 timmar per vecka. 
22 elever anser sig utöva fysisk aktivitet 4-8 timmar per vecka. 

70 Thuren, T.(2000) Vetenskapsteoriför nybörjare. Liber AB: Stockholm. 
71 Patel, R. Davidson, B (1994) 
72 Thuren, T. (2000) 
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Fråga 2. Hur tar du dig för det mesta fram i vardagslivet tex. till affären, träningen och 
skolan? 
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cyklar,går eller 

springer 

Figur 3. Stapeldiagram som visar hur eleverna anser sig ta sigfram i vardagslivet. n=79 

Då eleverna svarade på den här frågan fyllde de i flera svarsalternativ, eftersom de ansåg sig själva 
ta sig fram i vardagslivet på flera sätt. Detta medförde att den här frågan blev svår att redovisa. Vi 
redovisar genom att dela in elevernas svar i tre olika kategorier. De elever som ansåg sig själv bara 
åka bil, buss eller taxi är en kategori. De elever som tar sig fram genom att gå, springa eller cykla 
är i en annan och de elever som anser sig göra både och hamnar i en tredje kategori. 
Det är endast 3 elever åker bil, buss eller taxi hela tiden när det gäller att ta sig till affären, 
träningen eller skolan. 33 elever säger att de cyklar går eller springer när det skall handla, träna 
eller till skolan. De resterande 46 eleverna tyckte att de tar sig fram av både egen kraft och med 
bil, buss eller taxi i vardagen. 

Fråga 3. Är du med i någon idrottsförening? 
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Figur4. Stapeldiagram som visar hur många som är med i en idrottsforeningpåftitiden. n = 79 

Den här frågan visar att hela 67 av 79 elever i år 4-6 är med i någon idrottsförening. I enkäterna 
fick de även svara på vilken förening de var med i för att vi skulle se om de är fysiskt aktiva eller 
inte. Vi fick fram att det var en elev som var passiv medlem i en idrottsförening, då detta var en 
supporterklubb. 12 elever är inte med i någon idrottsförening. 
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Fråga 4. Vad fick dig att börja med idrotten? 

fil Korrpisar Kompisar: 47 elever 
•Föräldrar Föräldrar: 24 elever 
OSkolan Skolan: 2 elever 
osyskon Syskon: 14 elever 

Figur 5. Stapeldiagram som visar orsaker till att eleverna började med sina idrotter. n= 87 

I diagrammet kan vi utläsa att den största orsaken som eleverna ser till att ha börjat med olika 
idrottsaktiviteter är kompisar. Efter det ser eleverna att det är föräldrarna som har varit 
orsaken. Sedan syskon och tillsist skolan. 
Vi valde att använda oss av ett cirkekliagrarn eftersom det var tydligast i det här sammanhanget. 
Här är antalet (n) 87, eftersom eleverna håller på med flera olika sporter och det är olika orsaker 
till att de har börjat. Därför blir det ett högt antal på n då de fick kryssa i mer än ett svar, det är 
bara de som svarade ja på fråga 3 som har besvarat denna fråga. 

Fråga 5. Utövar du någon fysisk aktivitet utan att vara med i någon förening? 
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Figur 6. S tape/diagrammet visar hur många av eleverna anser sig som aktiva utan att vara med i någon forening. 
n=79 

64 av 79 elever utövar fysisk aktivitet utan att vara med i någon förening och 15 av 79 utövar det 
inte. Exempel på fysiska aktiviteter som utövas är spela fotboll med kompisar, gå ut med hunden 
och bygga kojor. 
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Fråga 6. Vad gör du helst på fritiden? 
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Figur 7. Stapeldiagram som visar vad eleverna helst giir på fritiden. n=81 

Noterbart här är att n är här 81 istället för 79. Detta beror på att det är 2 elever som har fyllt i 
båda svarsalternativen. Genom diagrammet kan det utläsas att 70 elever helst utövar fysisk 
aktivitet på fritiden och att 11 elever sitter helst stilla. 

Fråga 7. Är du med i någon av skol IF:s aktiviteter? 
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Figur 8. Stapeldiagram som visar hur många av eleverna som är med i någon av skol IF:s aktiviteter på 
eftermiddagarna. n= 7 9 

33 av 79 elever är med i någon av skol-IF:s aktiviteter och 45 elever är det inte. 

18 



Fråga 8. Vad gör du på rasterna? 
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Figur 9. Stapeldiagrammet visar hur många elever som anser sig själv vara jjsiskt aktiv/ stillasittande på 
rasterna. n=79 

På denna fråga fick eleverna själva vad de gjorde på rasterna. Vi har sammanställd svaren och 
kommit fram till två olika kategorier av aktiviteter, stillasittande aktiviteter och fysiska aktiviteter. 
Eleverna har nänmt 1 7 olika aktiviteter som de anser sig utöva under rasterna. 68 av 79 elever 
utför lekar som vi har kategoriserat till de fysiska aktiviteterna. De vanligaste fysiska övningarna 
som utövas av eleverna under rasterna är att gå runt skolan, spela kråkan (ett bollspel), spela rutan 
(ett bollspel), basket, bandy och leka burken. Det är alltså 11 elever som anser sig själva vara stilla 
under rasterna. Några av dessa stillasittande aktiviteter är b la läsa och prata, vara med kompisar 
och spela kort. 

6.2 Resultatsammanfattning och analys av enkäterna 

För att få svar på vår frågeställning om eleverna anser sig själva vara fysiskt aktiva på fritiden 
kommer vi att dela in enkätsvaren i 3 olika kategorier. 
Kategori 1: Här hamnar alla de elever som har svarat att de är fysiskt aktiva i en idrottsförening 
förutom i skol-IF. 
Kategori 2: Här hanmar de elever som inte är fysiskt aktiva i någon idrottsförening, men som 
ändå är fysiskt aktiva på fritiden eller är med i skol-IF. 
Kategori 3: Här hamnar de elever som inte är med i någon idrottsförening, inte utövar någon 
annan fysisk aktivitet på fritiden eller är med i skol-IF. 
Med detta som underlag kan vi placera in eleverna i de olika kategorierna och få svar på hur 
många elever som är fysiskt aktiva på sin fritid. 

För att kunna får svar på vår frågeställning om eleverna ansåg sig vara fysisk aktiva på fritiden 
lyfter vi fram följande fyra enkätfrågor för djupare analys: 

Fråga 1. Hur mycket tror du att du rör dig per vecka, förutom i skolan? 
De 41 elever som anser sig själv utöva fysisk aktivitet mer än 8 timmar per vecka är 37 av dem är 
aktiv i en idrottsförening. De resterande 4 eleverna anser sig själva utöva annan fysisk aktivitet på 
fritiden. Ingen av eleverna som ser sig själva utöva fysisk aktivitet mer än 8 timmar per vecka 
finns i kategori 3. Två elever anser sig själv utöva mindre än 2 timmar fysisk aktivitet per vecka, 
en av dem hanmar i kategori 3 och en hamnar i kategori 2 då eleven är aktiv i skol-IF. 

19 



Fråga 3. Är du med i någon idrottsförening? 
Alla som har svarat att de är aktiva i en idrottsförening har vi räknat som fysiskt aktiva på fritiden. 
Redan här ser vi att det är en stor del av eleverna som kommer att räknas som fysiskt aktiva på 
fritiden, 66 av 79 elever är aktiva i en idrottsförening och en elev var med i en supporterklubb. Vi 
frågade om eleverna var med i någon idrottsförening men egentligen ville vi veta om de var 
fysiskt aktiva och då räknade vi inte medlemskap i en supporterklubb. 

Fråga 5. Utövar du någon fysisk aktivitet utan att vara med i någon förening? 
57 av 64 elever som har svarat ja på den här frågan är även aktiv i en idrottsförening. Detta visar 
att endast 7 elever anser sig själv utöva fysisk aktivitet utan att vara aktiv i någon idrottsförening. 
Dessa elever var inte aktiva i skol-IF. Av de 15 elever som svarade nej på frågan är 10 av dem 
aktiva i idrottsförening och räknas då till de fysiskt aktiva i kategori 1. 5 elever anser sig själva inte 
utöva inte någon fysisk aktivitet alls på fritiden. 

Fråga 7. Är du med i någon av skol-IF:s aktivteter? 
Vi kan utläsa från enkäterna att av de 33 elever som är aktiva i skol-IF var det 3 elever som inte 
var aktiva i någon annan idrottsförening. Av de 5 elever som inte anser sig utöva någon fysisk 
aktivitet på fritiden var det 2 som var aktiva i skol IF och därmed räknas som fysiskt aktiva i 
kategori 2. 

Vid genomgången och analysen av enkäterna fann vi att det fanns två enkäter som var svåra att 
tolka och blev då placerade i fel kategori. Vi har därför valt att analysera dessa två enkäter för att 
kunna placera dessa i rätt kategori. Här följer en sammanställning av dessa elevers svar på alla 
frågor. 

Elev A: eleven anser sig själv utöva fysisk aktivitet 2-4 timmar per vecka, eleven tar sig fram 
genom att cykla eller åker bil, buss eller taxi, är inte med in någon idrottsförening, håller på med 
andra aktiviteter på fritiden som att cykla och slappa, sitter helst still om eleven fick välja, är inte 
med i skol-IF, gör ingenting på rasterna. 

Elev B: anser sig själv utöva fysisk aktivitet 2-4 timmar på per vecka, tar sig fram i vardagslivet 
genom att gå, springa cykla, åka bil, buss eller taxi,. är inte med i någon idrottsförening, utövar 
fysisk aktivitet på fritiden i form av att eleven cyklar, eleven sitter helst still, är inte med i skol-IF, 
spelar basket och rutan på rasterna. 

Efter analys av dessa svar anser vi att eleverna skall återfinnas i kategori 3 eftersom det enda 
dessa elever gör på sin fritid är att cykla och en enligt oss räcker inte för att hamna i kategori 2. 
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Fysisk aktivitet hos elever i år 4-6 
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Figur 10. Stapeldiagram som visar antal fysiskt aktiva elever. 

Kategori 1: 
Kategori 2: 

Kategori 3: 

Är fysiskt aktiva i en idrottsförening: 
Är inte fysiskt aktiva i någon idrottsförening men 
är ändå fysiskt aktiva eller är med i skol IF 
Är inte fysiskt aktiva på sin fritid: 

66 elever 

8 elever 
5 elever 

I en jämförelse med svaren i fråga 3 är det 67 elever som är med i en idrottsförening, det som 
skiljer i den här frågan är att man måste vara fysiskt aktiv i idrottsföreningen för att räknas till 
kategori 1. Det har framgått att en av eleverna var medlem i en supporterklubb och därmed en 
passiv medlem. Genom denna redovisning har vi kommit fram till att det endast är 5 elever av 79 
som inte anser sig vara fysiskt aktiva på sin fritid. 

6.3 lntervjuresultat 

Vi kommer att redovisa intervjuerna område för område, skillnader och likheter bland 
intervjupersonerna kommer att sammanfattas, vi kommer även att analysera och tolka resultatet. I 
redovisningen av resultatet nämns de intervjuade som rektor, lärare 1-4 och idrottslärare för att 
lättare kunna ta del av intervjupersonernas åsikter. 

1. Tankar kring fysisk aktivitet 
Här var det en "öppen fråga" om deras tankar kring fysisk aktivitet. 

Rektor: tycker att det är viktigt att man får tillfälle till att röra sig och att göra idrotten lustfylld, 
rektorn tycker dessutom att lärarna har en positiv inställning, det finns bra möjligheter med 
närhet till naturen och en fin idrottsanläggning, som gör många intresserade. 

Lärare 1: är medveten att fysisk aktivitet är viktigt för barnens inlärning, tycker att den mentala 
och andliga biten kommer i skymundan, läraren står lite mer för balansen mellan alla delar i 
kroppen, att kunna utöva fysisk aktivitet är inget problem för eleverna på den här skolan. 

Lärare 2: tycker att det är för lite gympa på skolan, eleverna skulle behöva mer eftersom de blir så 
servade hemifrån med skjuts fast de skulle kunna gå, men där har vi haft en tävling för att främja 
detta. 
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Lärare 3: tycker att det är för lite idrott i skolan, men anser även att det är viktigt att tala om sunt 
leverne och att hålla sin kropp fräsch i skolan, läraren känner ett ansvar som pedagog att ta tag i 
den biten. 

Lärare 4: tycker att det är extremt viktigt eftersom läraren har ett förflutet som gammal 
idrottslärare, anser att på den här skolan har de det ganska bra, eftersom eleverna har mer idrott 
än på många andra skolor. 

Idrottsläraren: tycker att det är otroligt viktigt, utan fysisk aktivitet kan ingen annan inlärning ske, 
fysisk aktivitet behöver inte vara att springa och flåsa utan att röra på sig på något sätt i 
klassrummet, på idrotten eller på skolgården, men tycker att det måste finnas en glädje i att röra 
sig, fysisk aktivitet medför bättre teoretisk inlärning. 

2. Tillfällen att utöva fysisk aktivitet 
Frågan här var om de tyckte att det finns tillräckligt med tillfallen till fysisk aktivitet på den här 
skolan. 

Rektorn: skulle önska att det var mer idrott men man måste tänka på och ta hänsyn till de andra 
ämnena, anser att de har det bra tillgodosett när det gäller idrottsundervisningen, dessutom har de 
en tävling som främjar fysisk aktivitet på fritiden. 

Lärare 1: anser att det finns tillräckligt med tillfallen och antal lektionstimmar, eleverna har 
dessutom elevens val idrott, friskvård och eleverna är aktiva på rasterna och på fritiden så det 
räcker, men anser dock att det är synd att man har dragit ner själva idrottsämnet. 

Lärare 2: tycker att det finns tillräckligt med tillfallen på grund av aktivitetsdagarna, men påpekar 
det är på frivillig basis med turneringarna så att det är alltid samma elever som inte vill vara med. 

Lärare 3: vi har skapat ett tillfalle i år 4-6 som kallas friskvård vilket är bra men tycker ändå att det 
är för lite. 

Lärare 4: det finns mer aktivitet här än vad det finns på vissa andra skolor vilket är bra, skolan har 
en fin miljö som medför aktivitet hos eleverna på rasterna. 

Idrottsläraren: personalen på skolan är väldigt medvetna, men det går alltid att förbättra, skulle 
vilja utöka tiden i idrott till 2x40 per vecka till 2x60 per vecka. 

3. Undervisning 
Frågan var formulerad så att de skulle svara på om de arbetade med rörelse i klassrummet och i 
så fall hur. 
Lärare 1: jobbar med rörelse i klassen t.ex. med pausgymnastik och att bygga saker utomhus samt 
med massage och avslappning, ser sin uppgift som att coola ner och få eleverna att slappna av 
och ägna lite tid åt tankeverksarnhet som kallas för "styrketräning år själen". 

Lärare 2: anser sig själv vara dålig på att jobba med rörelse i klassrummet, eleverna får gå och 
hämta material men inget mer, det är inget organiserat, några elever som har svårt med att sitta 
still får gå en promenad runt skolan eller skickas ut på uppdrag för att göra något, det är bara 
sådana elever som har koncentrationssvårigheter, egentligen skulle de elever som bara sitter som 
en hög behöva komma ut en stund, men de stör ju inte på samma sätt och skickas därför inte ut. 
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Lärare 3: har ingen typ av organiserad fysisk aktivitet i klassrummet, anser att det klarar eleverna 
så bra själva, läraren känner att det inte finns någon möjlighet till att få in rörelse när det är så 
mycket annat sotn skall hinnas tned, vi har haft promenader men det har inte varit så 
genomtänkta, i promenaderna kotntner den fysiska aktiviteten på köpet, diskuterar tned eleverna 
otn vikten av fysisk aktivitet. 

Lärare 4: jobbar inte med rörelse speciellt under lektionstid, men söker sig ut ibland på 
sotntnaren, då är de ämnen sotn SO och bild sotn flyttas ut ibland. 

Idrottsläraren: då läraren jobbar sotn klasslärare bedrivs de aktivitetslekar i klassrutntnet sotn bl a 
bygga banor i klassrummet av bänkar, stolar och mattor och lekt följa John över bänkarna och 
stolarna, då det är fint väder går de ut. 

4. Elevernas syn på fysisk aktivitet 
Här frågade vi hur intervjupersonerna tror att eleverna ser på fysisk aktivitet. 

Rektorn: det är naturligt för de flesta elever, man kan se att eleverna är aktiva på rasterna 
eftersom de har köpt in både innebandyklubbor och basketbollar. 

Lärare 1: tror att eleverna är medvetna otn vikten av att utöva fysisk aktivitet. 

Lärare 2: tror att eleverna har svårt att inse vikten av att utöva fysisk aktivitet. 

Lärare 3: tror att eleverna i klassen är medvetna otn vikten av fysisk aktivitet eftersom de är fysisk 
aktiva på något vis, medvetenheten ökar med stigande ålder. 

Lärare 4: de som är intresserade håller på hela tiden och de sotn inte håller på gör något annat. 

Idrottsläraren: tror att eleverna är medvetna otn varför man bör röra sig och att det är bra, 
idrottsläraren pratar mycket om det på olika sätt. 

5. Aktivitetsdagarna 
Här fick intervjupersonerna berätta otn sin inställning till dessa dagar. Dessutom fick en av detn 
berätta hur de fungerar och syftet tned detn. 

Rektorn: tradition sotn har fungerat bra, positiv inställning till detn, aktivitetsdagarna utvärderas 
för att kunna förbättras. 

Lärare 1: är positiv till aktivitetsdagarna eftersom läraren har varit en av upp hovsmakarna till 
dem, aktivitetsdagarna är lättare att organisera nu för det finns rutin på dem, lärarna utvärderar 
varje år tillsatntnans med eleverna då eleverna får kotntna tned förslag till förändring, berättade 
hur aktivitetsdagarna konunit till: 
Aktivitetsdagarna började tned att skolan själv hade ett val otn vad de ville göra. Det började tned 
traditionella utedagar, vilka så småningom delades upp till natur och kultur för att det skulle bli 
lättare tned planering, allt sånt som är skolans angelägenhet och inte behövdes göras i de olika 
klasserna, blev tillslut en aktivitetsdag sotn t.ex. cykeldagen. 

Lärare 2: kan känna att tiden går förlorad men tycker ändå att de är bra att de finns, eftersom 
tnan måste tänka på detn sotn verkligen behöver röra sig, tnen för deras skull skulle nog mer 
schemalagd idrott vara bättre. 
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Lärare 3: ibland känns det betungande med planering och sådant som hör till, bristen ligger i 
planerandet, men de är bra att ha, jag vill inte ta bort dem. 

Lärare 4: det är jätte viktigt med idrottsdagarna, vill ha ännu fler, de är tradition och tillhör 
skolans profil. 

Idrottsläraren: anledningarna till att vi har aktivitetsdagarna är att vi har valt att jobba med 
homogena klasser, men vissa dagar spränga sönder klasserna för att få en ökad vi-känsla på 
skolan och göra saker tillsammans. Aktivitetsdagarna har hamnat kring skolans speciella teman, 
natur, miljö och idrott/hälsa, de är otroligt viktiga och roliga och barnen ser fram emot dem. Alla 
dagar körs i alla väder. Det skulle vara bra ur hälsosynpunkt med fler aktivitetsdagarna men det 
ligger mycket med arbete bakom aktivitetsdagarna så rent organisatoriskt är det svårt att 
genomföra. Vi bad idrottsläraren beskriva de olika aktivitetsdagarna. Se avsnitt 6.3.1. 

6. Idrottsundervisningen/halvklasstimmar 
Här var frågan om intervjupersonernas inställning och funderingar till halvklastimmar på idrotten 
och vem som ligger bakom dem. 

Rektorn: Halvklasstimmarna kom till för att skolan har för stora klasser. Dessutom har det lagts 
många resurser på idrotten nästan en hel tjänst och specialidrott för de elever som behöver. 

Lärare 1: från början hade man inte halvklassresurserna för idrottens skull utan för läsinlärningen 
för att få mindre grupper men ser fördelen i idrottssynpunkt också, det finns barn som är 
kroppsligt sena lika som det finns barn som har svårt med läs och skrivinlärningen. 

Lärare 2: mer schemalagd idrott för de som behöver det skulle nog vara bättre än 
aktivitetsdagarna. 

Lärare 3: läraren vill ha mer idrott och tycker att det är bra med halvklasstimmar eftersom det är 
så stora klasser. 

Lärare 4: vi har halvklasstimmar för att det är viktigt att eleverna skall kunna få känna glädje och 
för att det är stora klasser, skolan är lyckligt lottade med duktiga idrottslärare som kan utnyttja 
halvklasstimmarna. 

Idrottsläraren: Det är stora klasser på skolan eftersom rent lokalmässigt går det inte att dela på 
klasserna för att klassrummen inte räcker till. Idrottsläraren berättade om hur 
idrottsundervisningen ser ut. Se avsnitt 6.3.1. 

7.Sko!IF 
Här frågade vi om organisationen och tankarna bakom skol-IF. 

Rektorn: vet inte så mycket om det förutom att det är två lärare som håller i det. 

Lärare 1-3: har inga åsikter eftersom lärare 1-3 ej är engagerade i skol-IF. 

Lärare 4: är en av två lärare som håller i det, det är en elevförening. 

Idrottsläraren: idrottsläraren är en av de två lärare som är ansvarig för skol-IF. Vi bad 
idrottsläraren beskriva hur verksamheten går till. Se avsnitt 6.3.1. 
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8. Eget intresse av fysisk aktivitet 
Frågan här var att intervjupersonerna skulle själva berätta om de var intresserade av fysisk 
aktivitet på sin fritid. 

Rektorn: cyklar och håller på med Friskis och Svettis. 

Lärare 1: åker skidor både utför och på längden på vintern och promenader, på sommaren 
aktiveras läraren genom att vindsurfa och simma. 

Lärare 2: har varit dålig på att aktivera sig, det pga. graviditet, försöker att gå till jobbet. 

Lärare 3: motionerar spontant 4-5 gånger i veckan t.ex. springer, cyklar, hoppar hopprep. 

Lärare 4: spelar golf 

Idrottsläraren: motionerar genom att sprmga, åka längd skidor, har träningskort på 
friskvårdsklubb. 

9. Övrigt 
Här finns tillfälle att framföra om det var något särskilt de ville tillägga. 

Rektorn: vill inte profilera skolan som en idrottsskola eftersom det är viktigt med helheten. 

Idrottsläraren: Det finns otroligt mycket man kan göra. Det är rätt tid att som lärare kunna 
motivera till enkla saker som främjar fysisk aktivitet hos eleverna. 

6.3.1 Vad skolan gör för att främja fysisk aktivitet 

Aktivitets dagarna 
Friidrottsdag: 
Friidrottsdagen är en aktivitetsdag där år 3-6. Klasserna tävlar mot varandra, så det är inga 
individuella tävlingsformer. Klasserna samlar poäng efter ett visst poängsystem som skolan satt 
ihop. Elevernas tävlar i längd, terränglöpning, 60 meter, kast med liten boll och kula. Det är lite 
olika beroende på vilken klass man går i. Tävlingsdagen avslutas med en kurirstafett, där alla 
klasser ställer upp med fem tjejer och fem killar som springer varannan sträcka. 

Friskvårdsvecka: 
Klasserna jobbar extra mycket med idrott och hälsa. Eleverna får se många filmer och får besök 
utifrån av t.ex. läkare. Det pratas mycket om droger, mobbning och alkohol i klasserna. Det är ett 
tema som fortlöper en hel vecka. 

Skoljogg: 
Det här är den traditionella skoljoggen som finns över hela Sverige. Alla skolans elever joggar 
eller går tillsammans. 

Naturdag: 
Dagen börjar lite tidigare då skolan bjuder på frukost, där personalen är frukostvärdar i matsalen. 
En heldag i skogen med hela skolan då är eleverna indelade i tvärgrupper och de elever som är 
från år 6 är gruppledare. Varje klass har gjort en station om natur, miljö, idrott och hälsa t.ex. 
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hinderbanor eller mattegåtor, alla elever besöker alla stationer En välorganiserad dag med lunch 
ute. 

Fotbollsturnering/basketturnering: 
Skol IF organiserar fotbollsturneringen och andra aktiviteter den dagen. Det är fotboll för år 2-3 
och basket för år 4-6. Ar F-1 är inte med eftersom det är på hösten och de är nya på skolan. De 
nya eleverna som går i år F-1 f'ar vara med och se hur det går till. Turneringen pågår under två 
dagar , då det är gruppspel en dag och finalspel en dag. 

Skiddag: 
I<lass F-2 åker en slinga i närheten av skolgården där de får åka hur mycket de vill, sedan äter de 
semlor. Eleverna i år 3-6 väljer mellan att åka en dag till en slalombacke eller att åka längdskidor. 
Detta är en heldag då eleverna har med sig matsäck. 

Naturdag på en närliggande sjö: 
Eleverna är tillsammans med lärarna ute på isen på en närliggande sjö en hel dag. De pimplar, 
åker skidor och skridskor. 

Innebandyturnering: 
Innebandy turneringen är en turnering som de eleverna som går i år 6 håller i. Ar 1-2 och 3-6 
spelar med och mot varandra. Eleverna i år 6 har hand om laglottning, spelprogram, domare, 
sekretariat och allt annat som skall arrangeras runtomkring turneringen. Turneringen är uppdelad 
på två dagar, en dag spelas gruppspelen och en dag spelas finalerna. Detta är en frivillig turnering 
där de elever som inte medverkar går som vanligt i skolan. När finalen spelas för år 1-2 bjuds år 
1-2 in som publik och hejar på de båda lagen, likaså är det när år 3-6 spelar fastän då är det 
eleverna som går i år 3-6 som bjuds in som publik. 

Cykeldag: för år 3-6: 
Cykeldagen arrangeras av elever från år 6. Det arrangeras 4 olika grenar, teknikbana, cykelrace, 
terränglopp och cykelbesiktning som alla andra elever får besöka. 

Skoljogg: 
Detta är ingen vanlig skoljogg, utan en speciell dag alla klasser tävlar mot varandra. Dagen börjar 
med en gemensam Friskis och Svettis uppvärmning som leds av år 3 på skolgården. Då 
startskottet går, klockan 9, springer alla elever med 6:an i täten iväg. Tävlingen går ut på att 
klasserna skall samla ihop så många kilometer som möjligt. De kan välja att springa 1.5 km, 2.5 
km och 6 km. I<lockan 10 dras ett rep som visar att man inte får springa ut på ett nytt varv, men 
man får springa ut på sista varvet precis innan repet dras. Det är som en löparfest då alla deltar 
lärare som elever. Eleverna får ta med sig vilka man vill dit, det brukar vara allt från syskon till 
mormödrar får vara med och samla poäng till klassen. Ute efter banan finns det vätskekontroller 
som sköts av skol-IF. 

Orientering för år 3-6: 
Man tävlar parvis om man vill tävla, det är helt frivilligt eller stjärnorientering som sker utom 
tävlan. 

Skolans egen dag: 
Det är en dag med brännbollsturnering mellan pedagogerna och eleverna. Utöver det är det en 
femkamp med olika aktiviteter där klasserna tävlar mot varandra. De samlar poäng i t.ex. 
tipspromenader. Det är de elever i år 6 som ordnar den här dagen. 
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De dagar som är utomhus genomförs ändå även om det är dåligt väder. Den enda av dagarna 
som flyttas på grund av vädret är dagen då eleverna och lärarna är ute på en sjö vilket medför att 
är de beroende av att det finns is. 

ldrottsundervisningen 
De elever som går i år F-5 har minst 2x40 minuter idrott per vecka och de elever som går i år 6 
har minst 2x50 minuter per vecka. Utöver den vanliga idrottsundervisningen har eleverna i år 2-6 
extra idrott i och med elevens val. Där har de idrott i tre veckors perioder, förutom idrott har de 
slöjd, bild, data och uteaktiviteter. Alla har allt i tre veckor åt gången sedan byter de aktivitet. Går 
man i år 4-6 har man dessutom friskvård en timme i veckan. Där eleverna kan välja på att endera 
vara med i någon turnering i idrottshallen, gå ut på promenad eller ha massage inne i ett klassrum. 

Skol-IF 
Skol IF: styrelse består av 4 elever i 6: an och 3 i 5: an. Sedan finns det en arbetsgrupp där 4 
elever ur 4: an hjälper till. Pengar får skol-IF in genom aktivitetsstöd från aktiviteterna på 
eftermiddagarna. Dessa aktiviteter håller gamla elever och föräldrar i. Det är olika aktiviteter från 
termin till termin. Den här terminen har de varit, pingis, basket, killinnebandy, tjejinnebandy och 
dans. Eleverna köper medlemskort i skol-IF, medlemskorten kostar 10 kr för år 2-4 och 20 kr för 
år 5 och 6. Denna prisskillnad beror på att basket erbjuds bara för år 5 och 6. F- klassen får vänta 
tills de börjar år 1 då de har gratis medlemskap. Förutom eftermiddagsaktiviteter ordnar skol-IF 
turneringar, discon och hjälper till vid vissa av aktivitetsdagarna. Skol-IF:s styrelse har tid för att 
träffas 1.5 timme per vecka, men det är inte alltid det behövs. Varje aktivitet disponerar hallen 1 
timme per vecka. 

Tävlingen som skall främja fysisk aktivitet 
I höstas ordnade skol IF en tävling som gick ut på att eleverna skulle samla poäng genom att vara 
fysikt aktiva. De fick 1 poäng om de gick till skolan ensam och 3 poäng om de gick tillsammans 
med någon annan, för att öka att ta kontakt med andra och lära känna flera stycken. Eleverna fick 
1 poäng för 30 minuters fysisk aktivitet om dagen, men det var svårt för eleverna att veta vad 
som räknades till fysisk aktivitet och en del elever sa sig vara fysiskt aktiva i åtta timmar om dagen 
vilket är orimligt. I det stora hela fick tävlingen väldigt mycket positiva reaktioner helst från 
föräldrarna. Klassen som vann tävlingen fick ett pris som bestod av att de fick vara två timmar 
själva en fredag kväll på en simhall och det var skol IF som betalade. 

Fysisk aktivitet på kvällstid 
Idrottsläraren har utmanat tjejerna till att ställa upp i en springtävling. Alla utom tre tjejer ifrån 4 -
6 ska vara med och springa. Nu träffas de en gång i veckan på kvällstid på skolan för att träna 
tillsammans i en timme. Läraren har fått tid av rektorn för att kunna ställa upp på kvällstid. Det är 
viktigt att det inte är tävling utan att röra på sig som är det viktiga. 

6.4 Resultatsammanfattning och analys av intervjuerna 

Här kommer vi att lyfta fram de delar ur resultatet som är mest relevanta för att vi skall kunna 
svara på våra frågeställningar. Vilken inställning har rektorn och lärarna till fysisk aktivitet? Vad 
gör rektor och lärarna för att främja fysisk aktivitet hos barn i år 4-6? 

Vilken inställning har rektorn och lärarna till fysisk aktivitet? 
Alla intervjupersonerna hade en mycket positiv inställning till fysisk aktivitet, både för sin egen 
hälsa och för eleverna i skolan. De nämnde att det är väldigt viktigt med tillfällen till rörelse och 
att det är för få idrottstimmar i skolan. Då vi frågade om det fanns tillräckligt med tillfällen var de 
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flesta överens om att det skulle behövas fler idrottstimmar, men på den här skolan finns det 
tillräckligt med tillfällen på grund av alla aktivitetsdagar och den fina skolgården. Något som vi 
lade märke till när vi analyserade intervjuerna var att lärare 2 först sade att det borde finnas mer 
idrott i skolan, men tyckte ända att det fanns tillräckligt med tillfällen för att utöva fysisk aktivitet. 
Vi frågade alla utom rektorn, om fysisk aktivitet i klassrummet och hur de får med detta i 
undervisningen. Det visade sig att idrottsläraren arbetade med genomtänkta fysiska aktiviteter 
även i klassrummet. Förutom idrottsläraren jobbade en lärare till med medvetna fysiska aktiviteter 
i klassrummet. De andra lärarna förstod vikten av det men visste inte hur de skulle göra och när 
de skulle få tid. Den enda typen av fysisk aktivitet under lektionstid var att de på sommaren var 
ute ibland. Av de fem intervjupersonerna var det fyra som ansåg att eleverna var medvetna om 
vikten av att utöva fysisk aktivitet. Den lärare som inte ansåg det var lärare 2. 

Vad gör rektor och lärarna för att främja fysisk aktivitet hos barn i år 4-6? 
Den här skolan har 12 aktivitetsdagar på ett läsår, 5 dagar på höstterminen och 7 dagar på 
vårterminen. Rektor på skolan är positivt inställd till aktivitetsdagarna samt inser vikten av att 
aktivitetsdagarna finns. Aktivitetsdagarna är tradition på skolan och har funnits i många år. Lärare 
1, 4 och idrottsläraren är mycket positiv till aktivitetsdagarna. Det är ingen som är negativ till 
syftet med dagarna, men lärare 2 och 3 känner att det är betungande bl.a. ur planeringssynpunkt. 
Att det finns halvklasstimmar i på idrotten är intervjupersonerna positiva till eftersom såg 
fördelarna både i idrottsundervisningen som i klassrummet. Orsaken till att de har 
halvklasstimmar är enligt de intervjuade att det är så stora klasser på skolan så att man får 
chansen att känna glädje och att bli sedd genom att undervisningen sker i mindre grupp. 
De lärare som inte är engagerad i skol-IF hade inte så många synpunkter om det. Rektorn visste 
inte heller så mycket om hur det fungerade. Av idrottsläraren fick vi reda på hur organisationen 
såg ut och att det verkligen fungerar. 
Då intervjupersonerna fick tillfälle att tillägga något tog rektorn chansen att framföra att den här 
skolan inte vill profilera sig som någon idrottsskola, utan vill framhäva vikten av att se en helhet i 
undervisningen. 
Idrottsläraren tog upp två andra aktiviteter som skolan gör för att främja rörelse. Den ena 
aktiviteten är en tävling där eleverna samlar poäng genom att utföra fysiska aktiviteter på fritiden. 
Den andra är att idrottsläraren träffar elever en kväll i veckan för att utöva fysisk aktivitet. Detta 
i stället för att vara på skolan en eftermiddag per vecka 

7. DISKUSSION 

7.1 Reflektion kring undersökningen 

Vi inleder diskussionen med att reflektera kring vår undersökning, för att värdera vårt eget arbete 
och se hur det fungerade. 

Enkätundersökningen 
Vi anser oss ha undersökt de vi ville undersöka, men vi anser att det kunde ha gjorts på ett annat 
sätt. När det gäller utformningen av enkäten borde vi ha lagt mer tid på att utforma frågorna. Vi 
ansåg att frågorna var genomtänkta och väl utformade innan vi delade ut enkäten, men när vi fick 
tillbaka enkäterna insåg vi att det skulle bli svårt att analysera vissa frågor. Detta kunde vi ha 
undvikit genom att ha gjort en provenkät. Vi kunde ha ställt frågorna på ett annorlunda sätt för 
att få tillförlitligare svar t.ex. på fråga 2 då eleverna skulle svara på hur de ansåg sig för det mesta 
tar sig fram i vardagslivet. Där borde vi ha påpekat klarare att de skulle svara på enbart ett av 
alternativen, vilket de inte gjorde. Vi tror att det beror på att eleverna har svårt att avgöra vilket 
alternativ de anser sig passa bäst. Detta är inte så konstigt eftersom man tar sig fram på så många 
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olika sätt att det är svår att avgöra vilket det är även för oss. Detta gäller även fråga 6, som har en 
liknande formulering. 
Vi antog, att vi förklarat för eleverna att de skulle svara utifrån sina egna åsikter, men vi lyckades 
inte framföra detta tillräckligt tydligt. Det kan även ha berott på att eleverna ttodde att de svarade 
utifrån sig själva men egentligen svarade de utifrån vad vi ville veta. Så här i efterhand är det 
förståligt eftersom eleverna är så unga och lättpåverkade. Det som vi hade kunnat ändra på är, att 
vi kunde ha haft mer genomtänkta och utförligare frågor för att kunna eliminera risken för att 
eleverna blivit påverkade av oss. 
Vi anser att metodvalet enkäter har varit rätt i det här sammanhanget eftersom vi skulle 
undersöka en stor grupp elever. Vi anser även att iden med olika svarsalternativ var bra även om 
de olika alternativen kunde ha formulerats om för att lättare kunnat avgöra om eleverna anser sig 
själva vara fysiskt aktiva. Vi anser att vi skulle ha haft fler kategorier än fysiskt aktiv och fysiskt 
inaktiva, för att kunna ha det skulle vi ha fler svarsalternativ på enkäten. Vi vet inte hur ofta och 
mycket eleverna är fysiskt aktiva eftersom vi inte det är svårt att ta reda på. Det enda vi har 
kunnat undersöka är elevernas uppfattning om de är fysiskt aktiva. 
Vi tycker att vi har fått svar på vår frågeställning om hur många elever som anser sig själva vara 
fysiskt aktiva. 

Intervjuundersökningen 
Intervjuerna gick ungefär som vi hade förväntat oss förutom att vid de första intervjuerna var 
endast en av oss med pga. Sjukdom. Vi anser att detta inte hade någon betydelse för resultatet. 
Vid intervjuer läggs det stor vikt på hur den som intervjuar har förberett sig och hur frågorna 
ställs. Detta för att inte ställa ledande frågor, för att få uttömmande svar och så att de svarar på 
frågan vi ställt. Där anser vi att vi kunde ha varit mer aktiva och ställt fler följdfrågor för att 
verkligen ta reda på det vi ville få svar på. Speciellt då de svarade outförligt och kort. Vi tror att 
intervjupersonerna svarade sanningsenligt. En fråga vi skulle vilja ändra på är den om skol-IF. Vi 
vill så här efteråt veta mer om vad de tycker och tänker om skol-IF istället för om de var 
engagerade inom det. Vi anser oss ha fått svar på våra frågeställningar om vad lärarna har för 
inställning till fysisk aktivitet och hur de främjar det i skolan. 

7.2 Om resultatet 

Anser sig eleverna fysiskt aktiva på fritiden? 
På den skola där vi utförde undersökningen visade det sig att hela 66 av 79 elever var aktiva i en 
idrottsförening. Detta tror vi beror på att eleverna har det bra ställt hemma med ekonomiska 
möjligheter som t.ex. till inköp av utrustning och skjuts till träning. Skolan har ett 
upptagningsområde där det är hög social standard. Vår åsikt styrks enligt vad Blomdahl skriver i 
boken "Folkrörelserna och folket" där han framställer att ju högre socioekonomisk grupp man 
tillhör, desto större sannolikhet är det att individen är medlem i en idrottsförening.73 Detta verkar 
stämma överens i det här fallet. Självklart kan det bero på många andra faktorer, men vi tycker att 
denna är påtaglig. 
Resultatet visar att de elever som är aktiva i en idrottsförening också är de elever som anser sig 
mest aktiva utanför föreningslivet. Vi tror även att det är på grund av att de elever som tycker det 
är roligt i föreningen utövar fysisk aktivitet på fritiden. Med tanke på vår frågeställning om 
eleverna anser sig själva vara fysiskt aktiva, kan resultatet bli väldigt varierande eftersom eleverna 
har olika uppfattningar om vad fysik aktivitet är och hur mycket det utövar det. 
I frågan om eleverna är aktiva i skol-IF ser vi att det är 33 av 79 elever som är aktiva. Detta är 
betydligt mindre än vad vi hade förväntat oss. Vi kan samtidigt förstå att det är så, eftersom det 

73 Blomdahl, U (1990) Folkrörelsen och folket. Stockholm: Karlssons bokförlag 
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kan bero på att många är aktiva i en idrottsförening då det tar mycket tid. För att se det från en 
annan synvinkel där endast 3 elever i skol-IF som inte är med i någon idrottsförening. Detta är 
något som skol-IF borde arbeta för är att få de elever som inte är med i någon idrottsförening att 
delta i skol-IF. I vår undersökning är det 12 elever som varken är aktiva i skol-IF eller i någon 
idrottsförening, det är dessa elever som det borde läggas ner kraft på att få fysiskt aktiva. 
En fördel som eleverna och lärarna på skolan drar nytta av är det fina naturområde med många 
möjligheter som finns runtom skolan. Vikten av en skolgård med många utvecklingsmöjligheter 
talar Nationella Folkhälsokommitten i boken "Motion och idrott". En god miljö runt skolan skall 
vara allsidig och omväxlande med närhet till naturen. Eleverna skall kunna utveckla sin motorik 
för att sedan kunna tillgodogöra sig undervisningen. 74 Vi håller med och anser att skolan har en 
utemiljö som stimulerar eleverna, med närhet till skog och natur. Något som utnyttjas av både 
lärare och elever på skolan. 
Något som bör granskas kritiskt är våra kriterier för om eleverna anser sig fysiskt aktiva eller inte. 
Vi märkte att det var svårt att dela in eleverna i de olika kategorierna. Det var omöjligt att avgöra 
om eleverna som anser sig fysiskt aktiva verkligen är det. Vi håller med det Ekblom skriver, att 
det är svårt att ha ett mått på hur mycket man bör röra sig för att anses få en god hälsa.75 Vi har 
tidigare i arbetet satt upp kriterier för om eleverna är fysiskt aktiv eller fysiskt inaktiv. Dessa 
kriterier kan vi egentligen inte använda oss av eftersom vi inte vet aktivitetsnivån på eleverna. Vi 
utgår ändå från detta kriterium då vi räknar alla som är aktiva i en idrottsförening som fysikt 
aktiva. På samma sätt kommer de elever som är aktiva i skol-IF att placeras i den fysiska aktiva 
kategorin. Vi vet egentligen inte hur ofta och hur aktiva de är på skol-IF: s aktiviteter. Det kan 
hända att de bara deltar varannan vecka eller två gånger per år. Den här problematiken ställs vi 
också inför då kategoriserar den som är aktiv i en idrottsförening som fysiskt aktiva, eftersom 
även de här eleverna kanske bara är aktiva varannan vecka eller bara på sommaren. Nu har vi 
använt oss av dessa kategorier ändå och fått fram ett resultat. 
Vi blev överraskade då det visade sig att endast 5 elever var inaktiva enligt vår definition. Detta 
måste ses som ett mycket positivt resultat. 3 av dessa 5 elever var det inga problem att 
kategorisera i den inaktiva gruppen, då de var helt inaktiva på alla sätt. De resterande 2 eleverna 
var från början i kategori 2 (de som var aktiva utan att vara med i någon förening eller med i skol
IF), men efter analys av enkäterna beslöt vi oss att föra över dessa till kategori 3(de fysiskt 
inaktiva) eftersom den enda fysiska aktiviteten de båda eleverna utförde var att cykla och det gör 
nog de flesta. Eftersom vi valde att endast ha två olika alternativ, fysisk aktiv eller fysiskt inaktiv 
lade vi ihop kategori 1 (fysiskt aktiva i en idrottsförening) och kategori 2 till gruppen elever som 
anser sig fysiskt aktiva och kategori 3 till de elever som anser sig inaktiva. Det är för oss svårt att 
tänka oss att det bara kan vara 5 av 79 elever som anser sig fysiskt inaktiva. Tänk att som 
idrottslärare veta vilka dessa fem elever är för att sedan kunna lägga ner extra tid och kraft för att 
få dessa elever intresserade att börja med fysisk aktivitet. 

Vilken inställning har rektor och lärarna till fysisk aktivitet? 
Lärarna och rektorn hade en positiv inställning till fysisk aktivitet vilket är en fördel för skolan 
och att det kan ha del i varför eleverna är så aktiva. 
Lärarna och rektor ser gärna att idrottstimmarna blir fler, men de anser samtidigt att det finns 
tillräckligt med tillfällen för fysisk aktivitet bl.a. på grund av olika aktivitetsdagar. När vi 
resonerade kring detta ville vi veta om det fanns tillfälle i den vanliga dagen att utföra fysisk 
aktivitet, vilket ingen nämnde något om. Vi ttodde att det skulle vara fler som verkligen förstod 
vikten av att inte sitta still för länge i klassrummet och att fysisk aktivitet gynnar effektiviteten i 
klassrummet. 
Lärare 2 är den enda av intervjupersonerna som inte tror att eleverna är medvetna om vikten av 
regelbunden fysisk aktivitet. Läraren är själv inte aktiv på fritiden. Vi förmodar att läraren inte 

74 Nationella Folkhälsokommitten. (2000) 
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tror att eleverna är medvetna vikten av regelbunden fysisk aktivitet på grund av att läraren inte 
har pratat om det med klassen. Detta kan i sin tur bero på att läraren inte själv förstår vikten av 
fysik aktivitet eftersom läraren själv inte motionerar speciellt regelbundet. 
De flesta av intervjupersonerna är medvetna om varför fysisk aktivitet är bra för hälsan och 
därmed tror vi att de känner till de positiva effekterna av fysisk aktivitet som vi har tagit upp i 
litteraturgenomgången. Idrottsläraren påpekade att utan fysisk aktivitet kan ingen inlärning ske 
och får dessutom stöd av litteraturen då Ekblom och Nilsson poängterar att ingen intellektuell 
utveckling kan ske utan fysisk aktivitet.76 

I intervjuerna framkom det att rektorns och lärarnas inställning till fysisk aktivitet är positiv. 
Vi tror att intervjupersonernas positiva inställning till fysisk aktivitet medverkar till att det höga 
antal elever som anser sig fysiskt aktiva på fritiden. Detta tror vi sker genom att lärarna pratar om 
vikten av fysisk aktivitet och visar sig intresserade av elevernas egna fysiska aktiviteter. Eleverna 
ser även att de flesta av lärarn utövar fysisk aktivitet på fritiden. 
Att rektorn har en positiv bild medverkar till att skolan kan jobba för att främja fysisk aktivitet, då 
rektorn har stort inflytande i skolans verksamhet. 

Vad gör rektor och lärarna för att främja fysisk aktivitet hos barn i år 4-6? 
Vi har konunit fram till en rad olika moment som skolan gör för att främja fysisk aktivitet hos 
eleverna. 
Skolan har 12 aktivitetsdagar under läsåret. Lärarna anser att det är lagom eftersom det krävs 
mycket arbete bakom dem. En del av lärarna tycker att det kan kännas betungande med all 
planering. Detta tror vi att lärarna kan komma ifrån genom att samarbeta bättre med varandra i 
t.ex. planering. Det är även viktigt att rektorn har en positiv inställning till aktivitetsdagarna, så att 
alla har samma mål med dem och att alla drar åt samma hål. Vi tycker att det är bra med många 
aktivitetsdagar. Det verkar vara något positivt för hela skolan. Att ha aktivitetsdagar räcker inte 
för att kunna tillgodose elevernas behov av rörelse, men de är otroligt viktiga för eleverna, då de 
kan skapa ett intresse för fysisk aktivitet och tillgodogöra elevernas utvecklings behov. Det är 
viktigt att påpeka att det inte bara är de fysiska egenskaperna som tillgodoses under dessa dagar 
utan även de emotionella och sociala bitarna tillfredställs vilket kan leda till god hälsa. 
Aktivitetsdagarna innebär att hela skolan är tillsammans och förstärker känslan av samhörighet. 
Eleverna som går i år F-5 har 2x40 minuter idrott per vecka och de elever som går i år 6 har 2x50 
minuter per vecka. Vi tycker att det är i det minsta laget med 40 minuter per gång. Vi kan ställa 
oss frågan hur många minuter av dessa 40 som eleverna verkligen är fysiskt aktiva, då 
instruktioner skall ges, eleverna skall samlas och allt skall plockas bort. Därför anser vi att minst 
60 minuter per lektion skulle vara bättre. Utöver den vanliga idrottsundervisningen har eleverna i 
år 2-6 extra idrott i och med elevens val. Går man i år 4-6 har man dessutom friskvård en timme i 
veckan. Det är bra att det finns extra tillfällen till fysisk aktivitet inom ämnena elevens val och 
friskvård. Vi är medvetna om att det inte är fysisk aktivitet hela tiden utan man tar även upp den 
teoretiska biten om hälsa för att skapa förståelse för hur och varför den egna hälsan skall skötas, 
vilket vi anser är minst lika viktigt. 
Något som är positivt på skolan är att varje klass har en halvklasstimme en gång i veckan i 
idrottsundervisningen, med undantag för år 1, då de är så få i klassen att det inte behövs. 
Fördelen med halvklasstimmar är att läraren kan ägna mer tid till varje elev och eleverna kan göra 
övningar som är svåra att utföra i helklass. En av orsaken är att klasserna är så stora, c:a 30 elever 
i varje klass. Att få vara elev i halvklass kan vara positivt för den emotionella utvecklingen 
eftersom man blir lättare sedd av sin lärare och kamrater, vilket är viktigt enligt Duesund som 
menar att om en elev blir osynliggjord kan det medföra att eleven får dåligt självförtroende som 
är negativt för den emotionella utvecklingen.77 Att få ha halvklasstimmar i undervisningen är 
positivt för alla ämnen. Vi tycker att det borde vara självklart att det skall finnas fler tillfällen för 
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halvklass då det gynnar alla. Vi är medvetna om de ekonomiska begränsningarna men anser ändå 
att det är viktigt att påpeka. 
På den här skolan verkar skol-IF fungera uttnärkt. Föreningen fungerar bra och det är verkligen 
positivt att det finns eftermiddagsaktiviteter att gå på. Skol-IF gör också ett bra jobb på andra 
plan, när de är med och anordnar andra aktiviteter åt eleverna som t ex discon. Eleverna är själva 
med i styrelsen och i arbetsgrupper vilket är nyttigt för dem. Eleverna får kunskap i hur en 
förening skall skötas. Vi tror att framgångsfaktorn i skol-IF är att det är en tradition som har förts 
vidare, engagerade idrottslärare och framförallt engagerade föräldrar och fd. elever som ställer 
upp ideellt som ledare. Vi anser som vi redan nämnt att det vore idealet att kunna nå de fysiskt 
inaktiva eleverna i skol-IF. 
Skolans rektor påpekade att de inte ville profilera sig som någon idrottsskola, utan poängterade 
istället vikten av att skapa en helhet för eleverna Vi tycker att detta är en viktig åsikt, då det visar 
för eleverna att det finns andra saker som är lika viktigt förutom idrott. Detta kan vi utläsa i Lpo 
94 och skolans lokala arbetsplan, där det står att helheten skall främjas. Om vi jämför vår skola 
med de "hälsofrämjande skolor" som vi har tagit upp kan vi se många likheter. Exempel på 
likheter mellan skolorna är att det finns motorisk träning i mindre grupper, engagerade föräldrar, 
det finns ett speciellt ämne som heter hälsa (kallas för friskvård på skolan) avslappning och 
massage är några av de likheter vi kunnat utläsa. Vi tycker att det är bra att man inte behöver kalla 
sig för "hälsofrämjande skola" eller liknande för att få med mycket fysisk aktivitet i skolan. Det 
borde vara naturligt för alla skolor. 
Idrottsläraren tog upp två andra aktiviteter som skolan gör för att främja rörelse. Den ena 
aktiviteten är en tävling där eleverna samlar poäng genom att utföra fysiska aktiviteter på fritiden. 
Den andra är att idrottsläraren träffar elever en kväll i veckan för att utöva fysisk aktivitet, detta i 
stället för att vara på skolan en eftermiddag per vecka. Vi tycker att det är kul att se när rektor 
och idrottslärare kan kommas överens så att elevernas behov tillgodoses. Vi tycker dock att det 
inte skall krävas av lärarna att de ställer upp att jobba kvällstid, men är det så att alla parter vill är 
det bara positivt. 
Vi anser att det är intervjupersonernas positiva inställning till fysisk aktivitet som gör det möjligt 
att skolan kan främja fysisk aktivitet på ett sånt sätt som den gör. Vi anser att om man har en 
positiv inställning till något är det lättare att genomföra och resultatet blir mer positivt. 
Vi vill betona att skolan i våra ögon gör rätt enligt vår litteraturgenomgång då de finns många 
tillfallen för fysisk aktivitet, de har insett vikten av att eleverna behöver fysisk aktivitet under 
skoldagen. 
Genom en beskrivning aktivitetsdagarna, ett fungerande skol-IF, elevens val, friskvård, 
idrottsundervisningen och halvklasstimmar anser vi att vår frågeställning är besvarad. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har det väckts många frågor hos oss. De frågeområden vi anser skulle vara 
intressanta att fortsätta fördjupa oss i är hur mycket ett barn i 10-12 års åldern rör sig på under en 
skoldag, genom observation av eleverna under en skoldag för att se hur mycket de rör sig i 
klassrummet och på rasterna. Det finns även fler frågor som vi tycker skulle vara intressant att 
utreda, som att t ex undersöka vad det beror på varför så många elever anser sig så fysiskt aktiva 
just på den här skolan. Vi nämnde den sociala standarden men det måste finnas fler orsaker till 
detta. Det skulle det också vara intressant att göra en liknande studie på andra skolor för att sedan 
jämföra dem med varandra och därmed kunna dra nya slutsatser om hur fysisk aktivitet kan 
främjas. Eftersom Sverige ligger på näst sista plats när det gäller förekomsten av fysisk aktivitet i 
skolan i Europa, skulle det vara intressant att göra en liknande undersökning i en skola i ett annat 
land i Europa. 
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8. SLUTORD 

Vår undersökning av elevernas uppfattning visar att det är 74 av 79 elever som anser sig vara 
fysiskt aktiva på sin fritid utifrån våra kriterier. Det är en mycket större grupp av urvalet än vad vi 
hade förväntat oss. Det är mycket positivt att det kan vara en sådan stor del fysiskt aktiva elever. 
Resultatet av intervjuerna visade att lärarna och rektorn hade en positiv inställning till fysisk 
aktivitet. Endast en lärare anser vi inte ha förstått vikten av fysisk aktivitet, men var ändå positiv 
till de aktiviteter som fanns på skolan. Vi tror att det finns ett samband mellan lärarna och 
rektorns inställning och det stora antalet fysikt aktiva elever. Lärarna har möjlighet att påverka 
eleverna till att förstå vikten av regelbunden fysisk aktivitet. Skolan anordnar aktivitetsdagar som 
främjar till fysisk aktivitet. Friskvård är ett ämne som lärare tillsanunans med rektor har utformat, 
dessutom har alla ett extra idrottstillfalle genom elevens val. Det finns ett fungerande skol IF som 
hjälper till på aktivitetsdagarna och ordnar eftermiddagsaktiviteter. Vi tror att rektorns inställning 
har stor betydelse för att skolan skall kunna främja till fysisk aktivitet genom att alla möjligheter 
till fysisk aktivitet kan ske. Vi tycker att den här skolan främjar till rörelse på ett bra sätt genom 
aktivitetsdagar, skol IF och extra idrottstinunar. Vi håller dock med Engström då han påpekar att 
det inte finns några möjligheter att skolan ska kunna tillgodose och ta ansvar för att barn och 
ungdomars totala behov av rörelse tillgodoställs. 78 Vi som blivande lärare kan bidra till att en del 
av ungdomars totala behov av rörelse tillgodoses genom att vara medvetna om vad som krävs 
och få in mer rörelse i undervisningen. 

78 Engström, L-M. Stillasittande hotar ungas hälsa. DN Debatt 1998-03-06 
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Hej! 
Här kommer några frågor som vi vill få svar på för att kunna skriva vårt 
examensarbete. Vi vill att du tar dig tid och tänker efter innan du svarar. 
Tack på förhand! 

Eva och Karin 

Hur mycket tror du att du rör på dig per vecka, förutom i skolan? 
Mindre än 2 timmar per vecka 
2-4 timmar per vecka 
4-8 timmar per vecka 
Mer än 8 timmar per vecka 

(Bilaga 1) 

Hur tar du dig för det mesta fram i vardagslivet tex. till affären, träningen 
och skolan? 

Jag går, springer 
Jag cyklar 
Jag åker bil, buss eller taxi 

Är du med i någon idrottsförening? 
Ja, i vilken/vilka 

idrotter ........................................................................... . 

Nej 

Om ja, vad fick dig att börja med idrotten/idrotterna? 
Kompisar 
Föräldrarna 
Skolan 
Syskon 



Utövar du någon fysisk aktivitet utan att vara med i någon förening, och i 
såfall vad? 

Ja, i vilken/vilka aktiviteter. ............................................... .. 

Nej 

Vad gör du helst på fritiden? 
Jag rör på mig mycket tex spelar fotboll med mina kompisar eller bygger kojor 

eller liknande. 
Jag sitter mest still tex tittar på TV, läser, slappar eller sitter framför datorn. 

Är med i någon av skol IF:s aktiviteter? 
Ja Nej 

Vad gör du på rasterna? 

Tack för hjälpen! 



Lärarintervjuer 

1. Idrottar du på fritiden? Varför? 

2. Hur resonerar du kring fysisk aktivitet i skolan? 

3. Finns det tillräckligt med tillfällen för fysisk aktivitet för eleverna på 
skoltid? 

4. Jobbar du med rörelse i din klass? varför? hur? 

5. Hur förhåller du dig till de olika aktivitetsdagarna? 

6. Vem är initiativstagare och organisatör bakom era aktivitetsdagar? 

7. Är du engagerad i Skol IF? 

8. Vet du vem och vad som ligger bakom ideen med halvklasstimmar på 
idrotten? 

9. Varför tror du att så många av barnen på hälsingbergsskolan är 
engagerade i fysiska aktiviteter på fritiden? 



(Bilaga 3) 

Hej alla föräldrar! 

Vi är två lärarstudenter som gör vår näst sista termin vid 
högskolan Dalarna och gör vår sista "praktik" på 
Hälsingbergsskolan hos Cilla på idrotten. Vi skall den här 
terminen skriva ett examensarbete om rörelse i skolan. I 
våran undersökning ingår det att vi skall göra enkäter till 
alla elever och sedan intervjua några få. Frågorna kommer 
att handla om era barns fysiska aktivitet under skoltid och 
om de håller på med idrott efter skolan. Alla som deltar i 
våran undersökning kommer att vara anonyma. Vi undrar 
om det går bra om ert/era barn deltar i vår undersökning. 
V ar vänlig och fyll i nedan och skicka tillbaka den nedre 
delen till skolan med era barn. 

Tack på förhand! 

Eva Nordin och Karin Karlsson 

Mitt/mina barn heter: 
-----------~ 

Och går i klass: ___ _ 

D Jag har inget emot att mitt/mina barn deltar i 
undersökningen 

D Jag vill inte att mitt/mina barn deltar i undersökningen 

Målsmans underskrift: 
-----------~ 
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