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Abstract 

År 2003 reviderades läroplanen för grund- och gymnasieskolorna genom ett tillägg där det 

framgår att skolan ska sträva efter att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet. Syftet med 

detta arbete är att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs sex har om sin egen fysiska 

aktivitetsnivå, inom ramen för skoldagen. Vidare undersöks om dessa uppfattningar ger 

intryck av att uppfylla Riksidrottsförbundets förslag till regeringen om 30 minuters daglig 

fysisk aktivitet för grundskoleelever, samt vad det har för betydelse för elevernas fysiska 

aktivitet om de går på en 6-9: skola eller på en F-9: skola. 

 

Enkätundersökningen genomfördes under hösten 2005 på fyra olika skolor i södra Sverige. 

Av 205 tillfrågade besvarades enkäten av 157 elever i årskurs sex. Utifrån resultaten har det 

framkommit att majoriteten av eleverna, enligt deras egen uppfattning, uppfyller 

rekommendationerna om 30 minuters daglig fysisk aktivitet. Studien visar tendenser till att 

elever som efter att ha gått på en F-5: skola och fortsatt på en 6-9: skola, rör sig mindre i 

årskurs sex än vad de gjorde i årskurs fem. Elever på F-9: skolorna visar sig inte följa samma 

mönster utan merparten av eleverna rör sig lika mycket eller mer i sexan än vad de gjorde i 

femman. 

 

Ämnesord: Fysisk aktivitet, rörelse i skolan, hälsa i skolan, Lpo94, skolsamverkan, skolgård, 

skolidrott 
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Förord 
I skrivandets stund läser vi sista året på lärarutbildningen med inriktning Idrott och hälsa på 

Högskolan Kristianstad.  

 

Vi vill tacka samtliga rektorer och lärare som tillät oss att genomföra vår enkätundersökning 

ute på skolorna. Framförallt vill vi tacka alla de elever som deltog i vår undersökning. Utöver 

dessa finns det ett flertal personer som stöttat oss i detta arbete: vår handledare, Ann-Christin 

Sollerhed, nära och kära samt studiekamrater. 

 

Vi hoppas även att detta arbete ska ge en tankeställare kring vikten av daglig fysisk aktivitet 

och eventuellt inspirera någon annan till vidare studier inom ämnet. 

 

Jelena Culldal, Maria Larsson 

Kristianstad, december 2005 

 

 

 

Kommentarer och synpunkter tas tacksamt emot via e-post: 

Jelena Culldal: jello127@hotmail.com 

Maria Larsson: maria_larsson_81@hotmail.com 
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1. Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till arbetet, syfte och problempreciseringar. Här finns även 

en disposition över arbetet samt styrdokument och definitioner av ord som har en betydande 

roll för förståelsen av arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

”För en generation sedan behövde människor vila efter avslutad arbetsdag. Nu behöver de 

motion” (Okänd). 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett tendenser till att det idag inte längre är 

lika självklart att barn får sitt rörelsebehov tillfredsställt i vardagen som det har varit tidigare. 

Hultgren (2002) skriver att rörelse är en förutsättning för barnets naturliga utvecklingsprocess. 

Christian Lindén (051205) har i sin forskning kommit fram till att effekten av fysisk aktivitet 

är större i unga år och menar samtidigt att detta inte stämmer överens med det minskade 

utrymmet för skolidrotten (via e-post Lindén 051205). På dessa grunder anser vi att skolan nu 

i större utsträckning måste ta ansvar och integrera idrotten i alla ämnen eftersom många elever 

inte längre rör sig spontant. Under vår lärarutbildning har vi diskuterat och därmed fått ökad 

insikt i de olika positiva effekter rörelse har på hälsan. Vi anser att vikten av regelbunden 

rörelse understryks av initiativet taget av regeringen angående tillägget i läroplanen, Lpo94, 

om daglig fysisk aktivitet. Detta tillägg gäller hela grundskolan, det vill säga upp till årskurs 

nio, ett tillägg finns även för gymnasieskolan (Internet 13). 

 

Erfarenheterna från vår egen skoltid är att vi, som elever, sällan var stillasittande mer än 

nödvändigt. Då vi kom upp till högstadiet ändrades vår aktivitetsnivå och rasterna 

tillbringades mestadels i cafeterian eller sittandes på en bänk i korridoren. Rörelsen 

koncentrerades därmed enbart till idrottslektionerna. 

 

Vi har på grund av ovanstående valt att göra en undersökning om elevers uppfattning om sin 

egen fysiska aktivitetsnivå under skoldagen. Undersökningen genomfördes i årskurs sex 

eftersom det, nu för tiden på de flesta skolor, är i denna ålder skiftet ”mellanstadiet” / 

”högstadiet” sker. För att få en helhetsbild av ämnet och för att kunna bredda vår 
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kunskapsbank har vi använt oss av litteratur, aktuell forskning, vår egen undersökning, 

tidsskrifter, styrdokument och Internet. 

 

1.2 Disposition 

Vårt arbete innehåller följande delar:  

• Inledning - våra tankar om ämnet, syfte och bakgrund, problemformulering. 

• Teoridel - där vi tar upp historia om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, 

information om regeringens projekt med skolsamverkan, vad fysisk aktivitet innebär, 

nyttan med fysisk aktivitet, konsekvenser av inaktivitet samt forskning om 

självrapportering. 

• Metoddel – studiens design samt information om undersökningsgruppen. 

• Empirisk del – resultat och analys redovisas från vår enkätundersökning. 

• Diskussion – vi diskuterar vårt resultat och knyter an till litteraturen och forskning 

inom ämnet, metoddiskussion samt ger förslag till vidare forskning. 

• Sammanfattning – sammanfattning av arbetet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs sex har om sin 

egen fysiska aktivitetsnivå, inom ramen för skoldagen, samt om dessa uppfattningar ger 

intryck av att uppfylla Riksidrottsförbundets förslag till regeringen om 30 minuters daglig 

fysisk aktivitet för grundskoleelever. 

 

1.3.1 Problemprecisering 

Utifrån vårt syfte vill vi undersöka: 

• Vilken uppfattning eleverna i årskurs sex har om sin egen fysiska aktivitetsnivå. 

• Vad det har för betydelse för deras fysiska aktivitet om eleverna går på en 6-9: skola 

eller på en F-9: skola. 

• Hur eleverna tillbringar rasterna samt vilken betydelse skolgårdens utformning verkar 

ha för hur mycket eleverna rör sig. 
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Vår hypotes är att elever som tidigare gått på en F-5: skola och därefter flyttat till en 6-9: 

skola rör sig mindre i årskurs sex än vad de gjorde i årskurs fem. Samtidigt tror vi att elever 

på en F-9: skola inte ändrar sin fysiska aktivitetsnivå märkbart mellan årskurs fem och sex. 

Vidare tror vi att elever i årskurs sex rör sig mindre under skoldagen om de går på en 6-9: 

skola än om de går på en F-9: skola.  

 

1.4 Styrdokument 

Följande citat har valts då det speglar undersökningens syfte och förtydligar skolans 

inställning och arbete till fysisk aktivitet.  

 

I Lpo 94, under rubriken Skolans uppdrag, står det skrivet att:  

… Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 

för hela skoldagen 

(Internet 13) 

 

I kursplanen för Idrott och hälsa står det skrivet, under rubriken Mål att sträva mot, att skolan 

ska sträva efter att eleven:  
– stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett 

ansvar för sin hälsa, 

– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans 

med andra,  

(Internet 14) 

 

1.5 Definitioner 

Här beskriver vi ord som genom arbetet har en betydande roll och är viktiga för helheten. När 

vi tar upp begreppet elever avser vi elever i årskurs sex om inget annat sägs. Då vi nämner 

fysisk aktivitet syftar vi på den måttliga fysiska aktiviteten där stora muskelgrupper är i 

rörelse, till exempel vid en promenad. Då vi nämner rekommendationer för fysisk aktivitet 

syftar vi på de nationella rekommendationerna om 30 minuter (se rubrik 2.4.1 

Rekommendationer för fysisk aktivitet) om inget annat anges. I vårt arbete definierar vi F-9: 
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skolor som skolor där förskoleklassen upp till och med årskurs nio är på samma skolgård. 

Eleverna har på dessa skolor en klasslärare som ansvarar för samtliga lektioner med undantag 

för hemkunskap, idrott och musik. På en 6-9: skola har endast årskurs sex till nio tillgång till 

skolgården. Eleverna har olika ämneslärare och en mentor/klassföreståndare som ansvarar för 

klassen.  
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2. Teoridel 
I detta avsnitt av arbetet behandlas litteratur, artiklar om tidigare forskning samt Internetkällor 

om fysisk aktivitet.  

 

2.1 Historia 

I och med industrialismen i Sverige ökade förekomsten av dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar. 

Orsaken till ökningen uppdagades i mitten på 1900-talet och 1969 startades det första 

folkhälsoprogrammet kallat Kost och motionskampanjen av Socialstyrelsen för att höja 

befolkningens allmänhälsa (Bjärås, Kanström 2000). Redan för 100 år sedan fanns det en 

förordning som rekommenderade folket en timme rörelse om dagen (Annerstedt med flera 

1997). Annerstedt (2001) anser att samhället idag borde sträva mot 30- 40-talets 

hälsopolitiska diskussion då en stor insats gjordes för att höja befolkningens allmänhälsa. 

Man verkade då genom reformer i samhället samt genom upplysning om vad vetenskapen 

rekommenderade. Folket fick även praktiska exempel på vad man som enskild person kunde 

göra för att förbättra sin livssituation. En stor del av ansvaret i denna upplysning lades på 

skolan och gymnastikämnet (Annerstedt 2001). 

 

Enligt Lindéns forskning (051205) hade eleverna i de lägre årskurserna på 70-talet skolidrott 

20 % av dagen medan det i nuläget, med Lpo94, ligger runt 6 % i samma åldersgrupp. 

Dessutom är det för elever i storstäderna, som troligen behöver skolidrotten mest, som ämnet 

på senare tid har minskat i omfattning (via e-post Lindén 051205). 

 

2.2 Tillägg i Lpo94 om fysisk aktivitet, vägen till och uppföljning av 

Den 7 juni 1993 kom en skrivelse om att Riksidrottsförbundet ska informera skolorna att det 

är genom ämnet Idrott och hälsa som folkhälsan ska förbättras. Däremot är det inte sagt att det 

enbart behöver involvera idrottslektionerna, men att skolorna ska avsätta 45 minuter för 

daglig fysisk aktivitet (Internet 8). 
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I mars 2002 hade Riksidrottsförbundets ordförande Gunnar Larsson diskussioner med 

utbildningsminister Thomas Östros. I juli samma år kom ett förslag om 30 minuters daglig 

fysisk aktivitet i skolan. Under hösten gav regeringen ett förslag i budgetpropositionen om 

insatser för denna aktion. Detta ledde till tillägget i Lpo94 att: ”skolan skall sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Internet 8). Det var 

menat som en komplettering till idrottslektionerna, inte som en ersättning för dessa 

(Riksidrottsförbundet 2003). 

 

Myndigheten för skolutveckling i uppdrag av regeringen att följa upp tillägget samt stödja 

skolorna i sitt arbete. Myndigheten för skolutveckling har i sitt arbete kommit fram till är att 

det är lättare att genomföra tillägget i fritidshem, förskoleklass och årskurs ett till och med sex 

medan det är betydligt svårare att hitta en form som passar årskurs sju till nio samt 

gymnasieskolan utöver idrottslektionerna. Vidare har det visat sig att det är av stor betydelse 

hur vuxna deltar och engagerar sig för att det ska fungera (Myndigheten för skolutveckling 

2005). Om föräldrarna har en negativ syn på fysisk aktivitet försvåras arbetet i att motivera 

barnet till rörelse (Hultgren 2002). Alla som är inblandade i skolans värld, elever, lärare, 

rektorer och även föräldrar, uppfattar läroplanens tillägg som positivt då det lett till att det 

blivit lugnare i klassrummen och mer harmoniskt bland eleverna, vilket i sin tur ger bättre 

förutsättningar för inlärning (Myndigheten för skolutveckling 2005). 

 

2.3 Hälsoprojekt med skolsamverkan  

På regeringens uppdrag har Statens Folkhälsoinstitut följt upp det som tidigare uträttats för 

folkhälsan i Sverige. I rapporten, som publicerades i början av oktober 2005, står det bland 

annat att skolan ska ha ett övergripande ansvar för att barn och unga ska få tillräckligt med 

fysisk aktivitet under skoldagen (Internet 5). Folkhälsoinstitutet har, för att skapa bättre 

förutsättningar i samhället, skrivit elva övergripande mål för folkhälsoarbetet (Internet 3). Det 

nionde målet som gäller ökad fysisk aktivitet ska uppnås genom bland annat att införa mer 

fysisk aktivitet i förskola och skola (Internet 4).  
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2.3.1 Handslaget 

Regeringen har meddelat att Riksidrottsförbundet får en miljard kronor till sitt förfogande 

under en fyraårsperiod, 2004-2007, för satsningar på idrottens barn- och 

ungdomsverksamhet. Av dessa pengar går en del till Riksidrottsförbundets samarbete med 

skolorna och det tredje året (1 juli 2005 - 30 juni 2006) är denna del 60 miljoner kronor. Med 

skolsamverkan vill regeringen öka samarbetet mellan skolan och idrottsföreningar för att ge 

eleverna mer fysisk aktivitet under skoldagen, framför allt för de som är fysiska inaktiva 

(Internet 10). 

 

2.3.2 Bunkefloprojektet 

Bunkefloprojektet startade hösten 1999 som ett samverkansprojekt mellan skola, 

idrottsförening samt forskning och som idag är väl ansett över hela landet. Bunkefloprojektet 

drogs igång på Ängslättskolan i Bunkeflostrand av ortopeden Per Gärdsell. Den lokala 

idrottsföreningen har gjort det möjligt att ge barnen i årskurs ett och två 45 minuters fysisk 

aktivitet om dagen, varje dag. Alla elever, upp till fjärde klass, har fysisk aktivitet som ett 

dagligt, obligatoriskt ämne. I de olika forskningsprojekten jämförs dessa elever med elever 

från två andra Malmöskolor som endast har idrott en till två gånger i veckan. Skillnaden 

mellan barngrupperna är endast mängden idrott då livsstil, kost och medicinering i övrigt är 

samma (Internet 1). 

 

Denna satsning har resulterat i ökad benmassa och flickorna i studien har även utvecklat 

större skelett i höftpartiet och ländryggen (via e-post Karlsson 050926). Andra positiva 

effekter av fysisk aktivitet, som studien visar, är att motoriken hos eleverna i undersökningen 

förbättrats avsevärt. Även skolarbetet har påverkats positivt genom bättre resultat på 

nationella proven samt att lärarna har sett en viss förbättring i koncentrationsförmåga hos 

eleverna (Ericsson 2003). 

 

2.3.3 Sätt Sverige i rörelse 

Folkhälsoinstitutet fick i uppgift att starta projektet Sätt Sverige i rörelse, vars mål var att göra 

folk medvetna om de goda hälsoeffekterna som fysisk aktivitet medför. De utgick från 

forskningsresultat om att 30 minuters vardaglig fysisk aktivitet kan förebygga många av 
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Sveriges välfärdssjukdomar. Projektet innefattade även råd till skolan om att erbjuda eleverna 

en stimulerande miljö för rörelse. Projektet utvecklades år 2004 till Håll Sverige i rörelse som 

är en satsning för att bibehålla de uppnådda målen (Strandell med flera 2002). 

 

2.3.4 Projekt – Skola - Idrott - Hälsa  

Projektet Skola - Idrott - Hälsa, SIH, som påbörjades år 2001 med professor Lars-Magnus 

Engström som vetenskapligt ansvarig, är knutet till projektet ”Fysisk aktivitet i skola och på 

fritiden”. Syftet med SIH är att klargöra villkoren för och omfattningen av den fysiska 

aktiviteten i skolan och på fritiden samt undersöka vilka medicinska, fysiologiska och sociala 

konsekvenser som olikheter i fysisk aktivitet medför. Resultaten är fortfarande under 

bearbetning och kommer att redovisas i uppsatser inom kort (Internet 6). 

 

2.4 Fysisk aktivitet 

Detta avsnitt tar upp vilka rekommendationer arbetet grundar sig på samt forskning kring 

dessa. Vidare behandlas teorier kring fysiologiska, pedagogiska, psykologiska och sociala 

effekter av fysisk aktivitet samt skolgårdsmiljöns inverkan på elevers fysiska aktivitet. 

 

2.4.1 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Utifrån WHO:s rekommendationer om 60 minuters daglig måttlig fysisk aktivitet för barn 

(Internet 15) har Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet, YFA, fått i uppdrag av 

Folkhälsoinstitutet att ta fram förslag till nationella rekommendationer. Dessa 

rekommendationer har sedan blivit godkända av Svenska Läkarsällskapet och det råd som ges 

är att alla bör vara fysiskt aktiva under 30 minuter varje dag och att intensiteten då bör vara 

minst måttlig (Internet 2). 

 

YFA menar att dessa 30 minuter med fördel bör delas upp på flera tillfällen under dagen 

(Statens Folkhälsoinstitut 2003).  Rydqvist och Winroth (2002) instämmer, i Idrott, friskvård, 

hälsa och hälsopromotion, att den fysiska aktiviteten kan delas upp på exempelvis 2 x 15 min 
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eller 3 x 10 min. Vidare skriver de att ur medicinsk synvinkel är det av stor vikt att antalet 

tillfällen blir många och korta istället för få och långa (Rydqvist, Winroth 2002). 

 

2.4.2 Forskning kring rekommendationerna 

Enligt resultat från ett forskningsprojekt vid Idrottshögskolan, Fakta och argument, där 

skolbarns rörelsevanor kartlagts, rör sig hälften av alla skolbarn för lite. Enligt 

undersökningen tycker åtta av tio lärare att dagens skolbarn har stor eller mycket stor 

försämring i kondition, detta sett över en tioårsperiod (Riksidrottsförbundet 2004). Denna 

synpunkt delas emellertid inte av Yngve med flera (2003), som i sin rapport Om barns behov 

av rörelse – Den vardagliga aktiviteten snarare dementerar att barn i nio till tio års ålder rör 

sig för lite. Enligt deras rapport är barn i denna ålder aktiva mer än 200 minuter per dag på en 

hälsostärkande aktivitetsnivå (Yngve med flera 2003). Dencker har även i sin undersökning, 

Habitual physical activity and its relation to aerobic fitness in 8- to 11- year old Swedish boys 

and girls, kommit fram till att barn mellan åtta och elva år uppfyller rekommendationerna om 

60 minuters daglig fysisk aktivitet.  För att komma fram till resultatet har Dencker med flera 

(2004) gjort tester på 248 barn med bland annat accelerometer för att mäta barnens totala 

rörelse (via e-post Dencker 051125) 

 

Ekblom anser att barn i skolan hindras att röra sig så mycket som de annars hade gjort. Han 

menar även att det inte går att uppväga den förlorade rörelsen under skoldagen och att många 

barn idag tillbringar alltför mycket av sin fritid framför tv:n och datorn, istället för att idrotta 

(Ekblom 2005). 

 

2.4.3 Fysiologiska effekter av fysisk aktivitet 

Regelbunden fysisk aktivitet enligt rekommendationerna medför att: 
 

• Risken för att drabbas av:  

- diabetes typ II (livsstilsdiabetes) minskar 

- hjärt- och kärlsjukdomar minskar 

- tjocktarmscancer minskar 

• Muskelstyrkan och rörligheten ökar 
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• Syreupptagningsförmågan ökar och därmed förbättras konditionen 

• Värdet på det farliga kolesterolet, LDL, sänks 

• Balansen och koordinationsförmågan förbättras 

(Internet 11; Socialstyrelsen 1992) 

 

2.4.4 Pedagogiska effekter av fysisk aktivitet 

Riksidrottsförbundet skriver att det är viktigt att få in fysisk aktivitet i alla ämnen i skolan så 

att det blir en del av vardagen och inte enbart på idrottstimmarna. Vidare skriver de att vi idag 

är mer stillasittande än förr och att vi nu är i ännu större behov av att utöva någon typ av 

fysisk aktivitet. Riksidrottsförbundet menar även att motion kan påverka 

kunskapsutvecklingen positivt och förespråkar att det är extra viktigt för barn i skolåldern att 

vara fysiskt aktiva (Internet 9). Bergström, menar att fysisk aktivitet är bra för skolarbetet och 

säger också att nedskärningarna som görs i skolan kommer att synas både i skolans resultat 

och i folkhälsostatistiken (via e-post Bergström 051216). 

 

Undersökningen, Motionens betydelse för studieresultat (1996) visar att inlärningsförmågan 

förbättras av att motionera. Studien omfattar 500 studenter vid Umeå Universitet. Resultatet 

visar att de studenter som var fysiskt inaktiva i genomsnitt tog 13.7 poäng av 20.0 poäng 

under en termin och de elever som regelbundet motionerade tog 17.8 poäng (Svartbo, 

Sjöström 1996).  

 

2.4.5 Psykologiska och sociala effekter av fysisk aktivitet 

Anders Raustorp skriver i Att lära fysisk aktivitet om rörelsens effekt på humör och 

självkänsla. Enligt Raustorp (2000) påverkar detta inlärningen positivt och han pekar även på 

att den praktiska undervisningen hjälper eleverna att bearbeta den teoretiska genom att de får 

möjlighet att tillämpa den. Vid fysisk aktivitet frisätts vissa hormoner som bland annat ökar 

välbefinnandet och verkar avslappnande. Även dessa faktorer är viktiga för inlärningen och 

Raustorp (2000) menar att man har mycket att vinna av att blanda praktiska och teoretiska 

ämnen under en skoldag (Raustorp 2000). Endorfiner, som är ett av de hormon som frisätts 

vid fysisk aktivitet, stimulerar nybildning av nervceller i hjärnans hippocampus. Detta har 

nyligen bevisats i forskning vid Göteborgs Universitet och tros förklara fenomenet att motion 
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kan motverka depressioner, eftersom hippocampus är ett center för känslor och minne (Naylor 

med flera, 2005). 

 

2.4.6 Skolgårdsmiljö - utvecklande eller hämmande för den fysiska aktiviteten? 

Grahn med flera (1997) skriver i Ute på dagis om hur olika daghemsgårdar och skolgårdar 

kan vara utformade och hur dessa påverkar barnen då det gäller lek, motorik och 

koncentrationsförmåga. Författarna ger förslag om hur man ska använda dessa mer medvetet i 

undervisningen av den orsaken att rasterna, enligt författarna, utvecklar barns sociala och 

emotionella utveckling mer än de vuxenstyrda aktiviteterna inomhus. Grahn med flera (1997) 

påpekar dock att det inte finns några direkta undersökningar som visar på att lek ute främjar 

barns utveckling, men att liknade studier har visat på att vuxnas koncentration påverkas 

positivt av att vara ute i naturen (Grahn med flera 1997). 

 

Grahn med flera (1997) skriver vidare att det är viktigt att barnen får vistas mycket utomhus 

då solljus och motion är två viktiga faktorer för att få en god hälsa och välbefinnande. Han tar 

även upp hur naturens mångfald stimulerar barnen till nya lekar utifrån sin egen mognadsnivå 

och motoriska/sociala behov (Grahn med flera 1997). 

 

Hultgren (2002) skriver att rörelse är en förutsättning för barnets naturliga utvecklingsprocess. 

Vidare skriver han att barn är fulla av rörelseenergi men trots detta är barn idag mer 

stillasittande. Han anser även att eftersom miljön många gånger inte inbjuder till spontan 

rörelse främjas inte heller den fysiska aktiviteten i skolan (Hultgren 2002). 

 

Alla barn har potential att utveckla sina resurser men behöver, enligt Grahn med flera (1997), 

en stödjande omgivning. Den fysiska miljön på skolgården kan ge barnen den stimulans och 

de möjligheter som krävs för en god motorisk utveckling men kan även hämma utvecklingen. 

Känns miljön trygg och inspirerande, fortsätter författarna, underlättar den barnets utveckling. 

Miljön kan dessvärre även döda lusten att upptäcka och försvåra lek i grupper beroende på 

utrymme eller utformning. Alla miljöer ger dock barnen nya erfarenheter och möjligheter till 

utveckling, det som skiljer är bredden av dessa (Grahn med flera 1997). 
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3. Metod 
I detta avsnitt klargörs arbetets genomförande samt undersökningsmetod. Ett stycke behandlar 

självrapportering gjord av barn och teorier om hur detta bör användas. 

 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Undersökningen är gjord genom en kvantitativ metod, i form av enkäter, för att kunna svara 

på arbetets frågeställningar. Trost (2001) skriver att det är viktigt att syftet med 

undersökningen är fastställt innan man börjar med enkätutformningen eftersom det ska avgöra 

vilken undersökningsmetod som ska användas. En kvantitativ undersökning resulterar ofta i 

en stor mängd data och för att kunna sammanfatta denna används i många fall speciellt 

utformade datorprogram. Resultatet av en kvantitativ undersökningsmetod består många 

gånger av siffror men kan även innefatta ord som mycket mer och mindre än (Trost 2001). 

Den kvantitativa undersökningsmetoden är mer värdefull för denna studie eftersom det är av 

stor vikt att få med ett större antal respondenter, då det inte skulle vara möjligt att till exempel 

intervjua alla. 

 

3.1.1 Etiska överväganden 

Lag 2004:198 gällande forskning innehåller, enligt paragraf 1, bestämmelser om etikprövning 

av forskning som avser människor och biologiskt material från människor samt bestämmelser 

om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning som rör detta. Paragraf 18, i samma lag, rör 

underåriga forskningspersoner och säger att både föräldrarna såväl som forskningspersonen, 

även om denna är under 15 år, måste samtycka till medverkan (Internet 12). 

 

De fyra kraven för forskning om människor är, enligt Vetenskaprådets ämnesråd, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav 

innebär att personerna i undersökningen ska informeras om vad och hur undersökningen 

kommer att gå till samt på vilket sätt informationen kommer att hanteras. Vetenskapsrådets 

ämnesråd för Humaniora och samhällsvetenskap använder de forskningsetiska principer som 
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Humanistisk - samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog i mars 1990 (Vetenskapsrådet 

2002). 

 

Eftersom eleverna i undersökningen var under 15 år måste tillstånd av föräldrarna fås för att 

kunna genomföra undersökningen. För att få detta utformades ett brev där vi berättade om 

undersökningen, att materialet behandlas konfidentiellt, frivilligheten för eleverna att delta 

samt att de kunde kontakta oss vid eventuella frågor. Detta brev bads föräldrarna att skriva på 

om de tillät, respektive nekade, sitt barn att delta (se bilaga 1). Enkäterna var anonyma vilket 

innebär att det inte finns några namn, nummer eller något annat som kan visa att det är just de 

elever som har svarat på frågorna (Patel, Davidsson 2003). I arbetet nämns inte heller vilka 

skolor som har deltagit i undersökningen, endast om eleven går på en F-9: skola eller en 6-9: 

skola.  

 

3.2 Självrapportering 

Sallis (1991) skriver i sin rapport Self-Report Measures of Children’s Physical Activity att 

barn kan uppskatta sin egen fysiska aktivitet, men att riktigheten beror på vilken 

undersökningsmetod som används. Undersökningsmetoder där barn själva rapporterar sin 

fysiska aktivitet ger endast deras uppfattning av hur aktiva de är och behöver inte 

överensstämma med verkligheten. Trots detta är självrapportering den vanligast 

förekommande undersökningsmetoden på grund av att den är kostnadseffektiv och 

tidsbesparande. Författaren tar även upp att dagböcker är den undersökningsmetod där eleven 

själv rapporterar som ger det mest sanningsenliga resultatet. Dock kräver detta både tid och 

engagemang från dem som deltar i undersökningen (Sallis 1991). 

 

Åldern har stor betydelse på vilken kvalitet det blir på resultatet och man bör därför inte be 

barn under tio att självrapportera då resultatet inte blir tillförlitligt. Vidare skriver Sallis 

(1991) att det är viktigt att man definierar svåra ord och är tydlig i sin frågeställning då barn 

ofta inte uppfattar en text på samma sätt som vuxna. Författaren nämner även att barn kan ha 

svårigheter att uppskatta tidsperspektiv samt intensitet på en aktivitet (Sallis 1991). 
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3.3 Pilotundersökning 

Vår pilotundersökning genomfördes i årskurs fem och vi var närvarande då enkäten gjordes, 

en så kallad ”enkät under ledning” (Patel, Davidsson, 2003). Vi valde en skola med elever 

som inte har svenska som första språk för att se om frågorna var lätta att förstå. Årskurs fem 

valde vi för att kunna försäkra oss om att yngre elever, än vår undersökningsgrupp, skulle 

förstå frågorna. När pilotundersökningen var gjord tog vi med oss de kommentarer vi fått 

tillbaka till högskolan för att omformulera och förtydliga några frågor. Vi delade upp enkäten 

i rubriker, ändrade ord vi fått frågor om samt lade till en ingress. 

 

3.4 Utformning av enkätfrågor 

Vi valde att inleda vår enkät (se bilaga 2) med en kort sammanfattning om vilka vi är samt 

vad vi undersökte. I denna inledning berättar vi även att uppgifterna kommer att behandlas 

anonymt och vad det innebär.  

 

Enkäten bestod av 13 frågor, varav sex frågor hade följdfrågor. Frågorna är konstruerade 

utefter syftet på arbetet men vi fick även hjälp av vår handledare, Ann-Christin Sollerhed. 

Majoriteten av frågorna har slutna svarsalternativ. På en del frågor har en sjugradig 

Likertskala använts. Denna ger ett mått på personens attityd till ett visst påstående (Internet 

7). Enkäten inleds med två bakgrundsfrågor; kön och skola. Därefter kommer en fråga om 

elevens inställning till fysisk aktivitet. Nästa del av enkäten behandlar idrottslektionerna, 

deras inställning till ämnet Idrott och hälsa, upplevt eget deltagande samt information om 

mängd idrott i veckan. Under rubriken ”Övriga lektioner” handlar frågan om ifall eleverna 

anser att de är fysisk aktiva under fler lektioner än Idrott och hälsa.  I nästa del söker vi svar 

på vad eleverna gör på rasterna samt om lärarna brukar delta i elevernas rastaktiviteter. De två 

sista frågorna behandlar hur aktiva eleverna upplever att de är jämfört med andra i samma 

ålder samt med sig själv från årskurs fem. 

 

Trost (2001) anser att ordningen på frågorna är viktig och att de innehållsmässigt bör komma i 

anslutning till varandra. För att tydliggöra vilken del av skoldagen frågan gäller valde vi att i 

vår enkät dela in frågorna under rubriker. Vidare skriver Trost (2001) i Enkätboken att det i 

vissa fall kan vara nödvändigt att ändra ordningen på frågorna för att en fråga inte ska styra 
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utfallet på nästa (Trost 2001). Detta fenomen har reflekterats över och resulterat i en delning 

av till exempel fråga fyra och sju som annars kan färga varandra.  

 

Det är viktigt att man ska anpassa språket på enkäten till den målgrupp det gäller (Ejlertsson 

2005). Använder man sig av för svåra ord kan frågan missuppfattas och man får inte ut det 

man vill av enkäten (Trost 2001). För att inte detta ska inträffa kan man ta hjälp av någon i 

skolans värld om man ska göra undersökningen bland skolelever så att man använder sig av 

rätt ordförråd i enkäten (Ejlertsson 2005). Vi använde oss av ett språk som är anpassat för vår 

målgrupp, det vill säga årskurs sex. Ord som idrott och i förhållande till blev utbytt till gympa 

och jämför med. Vi har även givit förslag till vad fysisk aktivitet innebär samt strukit under för 

att vara extra tydliga.  

 

3.5 Urval, undersökningsgrupp och avgränsningar 

Undersökningen genomfördes i en kommun, med ca 70 000 invånare, i södra Sverige.  

Kommunen har en inarbetad skolform där årskurs sex, på de flesta skolor, flyttats upp till 

”högstadiet”. Skiftet ”mellanstadiet”/”högstadiet” kommer därför tidigare i denna kommun 

och vi anser att detta kan vara intressant för vår undersökning.  

 

Förfrågan om intresse av att vara med i vår undersökning skickades ut till alla rektorer, 

angående deras klasser i årskurs sex, på F-9: skolor samt 6-9: skolor i berörd kommun. Av 

dessa var det två F-9: skolor och en 6-9: skola som visade intresse efter första e-

postkontakten. Efter påminnelse ställde ytterligare en 6-9: skola upp. Urvalsgruppen kom då 

att bestå av fyra skolor i utkanten av kommunen. Då inga ytterligare skolor hade möjlighet/var 

intresserade av att medverka blev detta arbetets avgränsning.  

 

De två 6-9: skolorna består av 275 respektive 450 elever med en lärarstab på 29 respektive 35 

lärare. Skolområdet är asfalterat på båda skolorna med undantag för små gräsytor. Båda 

skolorna hade asfalterade basketplaner och närliggande idrottsplats. På rasterna finns inga 

hopprep eller lekredskap att tillgå. 

 

F-9: skolorna består av 450 respektive 530 elever och har 41 respektive 56 anställda lärare. 

Skolområdet är även det asfalterat men har även utbredda gräsytor med bollplaner. 
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Skolgårdarna är utrustade med klätterställningar och hagar samt ”king”-planer. Lekredskap 

som bollar, hopprep och rockringar med mera finns att tillgå på båda F-9: skolorna. 

 

3.6 Datainsamlingens genomförande 

Undersökningsskolorna besöktes för att här dela ut brev och enkäter till ansvarig lärare i 

årskurs sex. När läraren fått in breven med underskrift genomfördes enkäten utan vår närvaro 

på respektive skola. Efter överenskommelse antingen hämtades de ifyllda enkäterna och 

breven eller skickades dessa via post. 

 

Sammanlagt är 205 brev utdelade, 90 brev på F-9: skolor och 115 brev på 6-9: skolor. Av 

dessa brev fick vi tillbaka 183 stycken och enkäter delades ut till de 180 elever som fått 

tillstånd, tre elever fick ej deltaga för sina föräldrar. Av dessa 180 enkäter fick vi tillbaka 157 

stycken, 72 stycken på F-9: skolor och 85 stycken på 6-9: skolor. Detta innebar ett bortfall på 

sammanlagt 13 % av dem som har fått ut enkäten.  

 

Bortfallet beror delvis på att tre personer inte har fått tillstånd av föräldrarna att medverka i 

vår enkätundersökning, men även på att eleverna av olika anledningar inte lämnat tillbaka 

breven i tid och därmed inte fått delta i undersökningen. Ett visst bortfall beror även på 

frånvaro vid själva enkättillfället. Vi anser att bortfallet inte påverkar slutresultatet av 

undersökningen, då 87 % (n=157) av alla enkäter besvarats och samlats in. Detta grundas på 

teorier i A, B, C och D där författaren skriver att det externa bortfallet, det vill säga mängden 

enkäter som inte samlats in, inte får överstiga 20 % (Bjurwill 2001). Vi anser även att 

slutresultatet inte påverkades då bortfallet var jämnt fördelat över F-9: skolorna och 6-9: 

skolorna, 13 % respektive 15 %. 

 

I Enkätboken anser författaren att man på något sätt ska tacka dem som medverkat i 

undersökningen (Trost 2001). Vi har tackat på plats samt i efterhand skickat e-post till de 

skolor som deltagit i undersökningen och än en gång tackat för deras medverkan. Arbetet i sin 

helhet kommer även att skickas ut till de berörda skolorna.  
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4. Resultat 
Resultatet från enkätundersökningen har delats in i våra rubriker från enkäten: 

Gympalektionerna, övriga lektioner, rasterna och hela skoldagen. I vissa frågor gör vi 

skillnad på kön, gör jämförelser mellan dessa samt mellan skolorna. Vi kallar skolorna 

hädanefter 6-9: skola A och B samt F-9: skola C och D.  

 

I resultatredovisningen används på ett par ställen en logisk dikotomisering, det vill säga att 

vissa svarsalternativ som har liknande betydelse slagits ihop. I de fall en sjugradig Likertskala 

använts har resultatet redovisats med hjälp av ett medelvärde. Då medelvärde använts finns 

även standardavvikelsen (s) nämnd för att visa inom hur stort spann huvuddelen av 

mätvärdena ligger. Vissa av svaren på de öppna frågorna är kategoriserade.  En del av 

frågorna har av olika anledningar ett internt bortfall och detta visar sig då i n-talet som endast 

anger det antal elever som har svarat på frågan. Procenttalen i resultatet är avrundade till hela 

tal, vilket kan medföra att den sammanlagda procenten kan avvika något från 100 %.  

 

4.1 Deltagare i studien 

Totalt var det 157 elever i årskurs sex på fyra olika grundskolor som deltog i undersökningen. 

På varje skola är det två klasser som har genomfört undersökningen. 

 

Fråga 1. Är Du …?  (   ) Kille   (   ) Tjej 

Fråga 2.  Går du på en …?  (   ) F-9: skola (   ) 6-9: skola 

 

6-9: skola, n=85  F-9: skola, n=72 

Skola A Skola B  Totalt Skola C Skola D  Totalt 

Flickor 23 23 46 18 25 43 

Pojkar 23 16  39 13 16 29 
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4.2 Gympalektionerna 

Fråga 3.  I vilken grad anser Du att det är viktigt att Du får tillfälle att röra på dig under 

skoldagen? 

Då vi i denna fråga använt oss av Likertskalan med värden 1-7, där ett står för inte alls viktigt 

och sju mycket viktigt, blev medelvärdet på de olika grupperna som följer: 

 

 flickor  pojkar   totalt 

6-9: skola 

A + B 5,8 (s=1,0); n=46 6,4 (s=0,8); n=39 6,1 (s=1,0); n=85 

F-9: skola 

C + D 6,3 (s=1,0); n=43 6,1 (s=0,9); n=29 6,2 (s=1,0); n=72 

 

Det vi kan utläsa av svaren är att största skillnaden är bland flickorna, 6-9: skolor respektive 

F-9: skolor, där det skiljer 0,5 enheter mellan medelvärdena. I övrigt är medelvärdet jämnt 

mellan de olika skolorna. 

 

 

Fråga 4a.  Tycker Du att det är roligt med gympa i skolan? 

Majoriteten av eleverna, 99 % (n=157) av dem som genomfört enkäten, svarar att de tycker 

att idrotten i skolan är rolig. Logisk dikotomisering har här inneburit att de två första 

svarsalternativen på enkäten slagits ihop samt de två kvarvarande. 

 

 

Fråga 4b.  Motivera ditt svar:  

Eleverna motiverade med följande svar, indelat i nedanstående kategorier. I kategorin övrigt 

ingår svaren roligt och inget är roligt. 

 

6-9: skola A + B (%)   

flickor, n=42 pojkar, n=33 totalt, n=75 

 

Beror på aktivitet  38 12 27  

Får röra på sig/motion 24 21 23 

Övrigt  38 67 51 
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F-9: skola C + D (%) 

flickor, n=40 pojkar, n=28 totalt, n=68 

 

Beror på aktivitet  25 31 28 

Får röra på sig/motion 30 39 34 

Övrigt  45 29 38 

 

Av svaren kan vi utläsa att en liten andel, 12 % av pojkarna (n=33) på 6-9: skolorna motiverar 

sitt svar med att det beror på aktivitet om idrotten är rolig. Hos övriga elever är motsvarande 

siffra mellan en tredjedel och en fjärdedel. Vidare kan vi utläsa att totalt en större andel 

elever, 34 % på F-9: skolorna (n=68) än på 6-9: skolorna 23 % (n=75) motiverar sitt svar med 

att det är roligt med idrott för att man får röra på sig/ger motion. 

 

 

Fråga 5.  a) Hur många dagar i veckan har din klass gympa på schemat?  

b) Hur många minuter är varje gympalektion? 

På båda 6-9: skolorna svarar eleverna på enkäten att de hade idrott två dagar i veckan á 60 

minuter. På F-9: skola C svarade att de hade tre eller fler idrottslektioner i veckan á 60 

minuter och skola D svarade att de hade idrott två dagar i veckan á 55 minuter.  

 

 

Fråga 6.  Hur ofta deltager du på gympan? 

Alla tillfrågade elever (n=157), utom en på F-9: skolorna, deltar i stort sett alltid eller för det 

mesta på idrotten i skolan, enligt egen utsago. 

 

 

Fråga 7.  Hur aktiv upplever Du att Du är för det mesta under en gympalektion? 

Då vi i denna fråga använt oss av Likertskalan med värden 1-7, där ett står för inte alls aktiv 

och sju mycket aktiv, blev medelvärdet på de olika grupperna som följer: 
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flickor  pojkar   totalt 

6-9: skola 

A + B 5,8 (s=1,1); n=46 6,4 (s=0,7); n=39  6,1 (s=1,0); n=85 

F-9: skola 

C + D 6,0 (s=1,1); n=43 6,2 (s=0,9); n=29 6,1 (s=1,0); n=72 

 

Utifrån svaren kan vi läsa att det totala medelvärdet på undersökningsskolorna är lika men att 

det skiljer sig med 0,6 enheter mellan pojkar och flickor på 6-9: skolorna 

 

4.3 Övriga lektioner 

Fråga 8a. Är ni fysiskt aktiva (i rörelse) under andra lektioner än på gympan? 

 

  6-9: skola (%)  F-9: skola (%) 

A, n=45 B, n=39   C, n=31 D, n=41 

Ja 22 79  71 59 

Nej 78 21  29 41 

 

Av detta resultat kan vi utläsa att av eleverna på skola B och C anser sig en större del vara 

fysiskt aktiva under andra lektioner än idrottslektionerna. Av eleverna på skola A har 

merparten svarat att de inte är fysiskt aktiva på andra lektioner än idrottslektionerna. Eleverna 

på skola D har delade uppfattningar om de är i rörelse under andra lektioner än idrotten. 

 

 

Fråga 8b. Om du har svarat ja: I vilket/vilka ämnen? 

Från enkäterna fick vi följande förslag: Alla ämnen, hälsopass, slöjd, matematik, språk 

(svenska, engelska, franska och tyska), bild, SO, NO, elevens val, roliga timmen och 

mentorstid. På 6-9: skolorna var NO det ämne som främst förknippades med rörelse. På F-9: 

skolorna var det elevens val. 
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Fråga 8c. Om Du har svarat ja, ungefär hur många minuter om dagen är ni sammanlagt i 

rörelse, under andra lektioner än gympan? 

Här har vi delat in svaren i intervall, grundade på rekommendationerna för fysisk aktivitet (se 

rubrik 2.4.1 Rekommendationer för fysisk aktivitet).  

 

   6-9: skola (%)  

A, n=7 B, n=31  totalt n=38 

1-29 min  57 74 71  

30-59 min  14 23 21 

 över 60 min   29 3 8  

    

F-9: skola (%) 

 C, n=16 D, n=16 totalt n=32 

1-29 min  44 63 53 

30-59 min  44 19 31 

 över 60 min   13 19 16 

 

Av svaren från enkäterna kan vi utläsa att 21 % av eleverna (n=38) på 6-9: skolorna anser sig 

vara fysiskt aktiva under 31-60 minuter per dag på andra lektioner än idrottslektionerna och 8 

% (n=38) mer än 60 minuter per dag på andra lektioner än idrottslektionerna. Motsvarande 

siffror för eleverna på F-9: skolorna är 31 % (n=32) respektive 16 % (n=32). 

 

4.4 Rasterna 

Fråga 9.  Hur många raster har ni per dag som är 15 minuter eller längre? 

 

   6-9: skola   F-9: skola 

A+B (%) n=83 C+D (%) n=72 

En till två  35  78  

Tre till fyra  58  22 

Fem eller fler 7  - 
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På denna fråga är eleverna på 6-9: skolorna oeniga men majoriteten (58 %, n=83) har svarat 

att de har tre till fyra raster som är 15 minuter eller längre per dag. På F-9: skolorna har 

merparten (78 %, n=72) av eleverna svarat att de har en till två raster per dag som är 15 

minuter eller längre. 

 

 

Fråga 10.  Vad gör du för det mesta på rasterna? 

I undersökningsskolorna är de vanligaste aktiviteterna bollspel/racketspel, att vara inomhus 

eller att gå en sväng. I gruppen Aktiva har vi placerat de aktiviteter som vi kategoriserat som 

fysisk aktivitet, exempelvis går en sväng och har markerat dessa med en asterisk (*). 

 

   6-9: skola A+B (%)  

  flickor n=45  pojkar n=39 totalt n=84 

*Bollspel/racketspel 16 62 37 

*Går en sväng 33 18 26 

*Klättrar/springer 4 - 2  

Inomhus  36 21 29 

Övrigt  10 - 5 

________________________________________________ 

*Aktiva  53 80 65 

 

   F-9: skola C+D (%) 

  flickor n=43 pojkar n=29 totalt n=72 

*Bollspel/racketspel 58 83 68 

*Går en sväng 16 3 11 

*Klättrar/springer 2 3 3  

Inomhus  14 10 13 

Övrigt  9 - 6  

________________________________________________ 

*Aktiva  76 89 82 
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Fråga 11.  a) Brukar någon av lärarna vara med på några aktiviteter under rasten?  

b) Om du har svarat ja: I vilka aktiviteter? 

Majoriteten av eleverna, 93 % (n=84) på skola A + B respektive 96 % (n=72) på skola C + D, 

svarar att lärarna inte är med på några aktiviteter. I de fall lärarna är med på rasten spelar de 

antingen pingis eller biljard enligt svaren i enkäten. 

 

4.5 Hela skoldagen 

Fråga 12.  Jag anser att jag, om jag jämför med då jag gick i femman, rör på mig under 

skoldagen… 

6-9: skola   F-9: skola 

   A+B (%), n=84 C+D (%), n=72 

Mer i sexan … 30  38 

Lika mycket … 25  53 

Mindre i sexan … 45  10 

 

Av dessa resultat kan vi utläsa att nära hälften, 45 % av eleverna (n=84) på 6-9: skolorna 

anser att de rör sig mindre i årskurs sex än vad de gjorde i årskurs fem under skoldagen. 

Motsvarande siffra för F-9: skolorna är 10 % (n=72). 

 

Fråga 13. Jag anser att jag, om jag jämför mig med andra i samma ålder, rör på mig 

under skoldagen... 

6-9: skola  F-9: skola 

   A+B (%), n=84 C+D (%), n=72 

Mycket mer … 1  1 

Mer än andra  12  26 

Lika mycket … 83  65 

Mindre än andra 4  7 

 Mycket mindre … -  - 

 

Utifrån resultatet kan vi utläsa att på 6-9: skolorna svarar en elev av åtta att de rör sig mer 

eller mycket mer än andra i samma ålder under skoldagen. Motsvarande siffra för F-9: 

skolorna är tre av tio. 



 30

5. Diskussion 
I detta arbete undersöktes elevernas uppfattning om sin egen fysiska aktivitet under ramen för 

skoldagen. Riksidrottsförbundets förslag till regeringen om 30 minuters daglig rörelse för 

grundskoleelever lades fram 2002 (Internet 8). Enligt Myndigheten för skolutveckling (2005) 

kan tillägget i Lpo94 vara lättare att genomföra på en låg- och mellanstadieskola eftersom 

dessa årskurser har en och samma lärare i de flesta ämnen. För att tillägget ska fungera fullt ut 

krävs engagemang från lärare och andra vuxna då det är dessa som bör integrera den fysiska 

aktiviteten i barnens vardag (Myndigheten för skolutveckling 2005). Enligt undersökningen 

svarade majoriteten av eleverna på de fyra skolorna att lärarna inte är med på rasterna samt 

knappt hälften av eleverna på 6-9: skolorna svarade att de rör sig mindre nu när de går i 

årskurs sex än vad de gjorde i årskurs fem. Knappt en tredjedel av eleverna i årskurs sex på 6-

9: skolorna ansåg att de rörde sig mer nu än i årskurs fem. Drygt hälften av eleverna på F-9: 

skolorna uppgav att de rör sig lika mycket i årskurs sex som i årskurs fem, 38 % (n=72) var 

mer aktiva i årskurs sex. I resultatet sågs tendenser till att vår hypotes stämde, om att elever 

som tidigare har gått på en F-5: skola och därefter flyttat till en 6-9: skola, rör sig mindre i 

årskurs sex än vad de gjorde i årskurs fem. 

 

Eftersom vi idag är i större behov än förr av att under skoldagen utöva någon typ av fysisk 

aktivitet är det viktigt att få in fysisk aktivitet i alla ämnen i skolan (Internet 9). Ett 

forskningsprojekt vid Idrottshögskolan visar att hälften av alla skolbarn rör sig för lite 

(Riksidrottsförbundet 2004). Enligt vår undersökning upplevde majoriteten av eleverna att de 

rör sig lika mycket eller mer än jämnåriga under skoldagen. Merparten av eleverna i 

undersökningen ansåg att det är viktigt att de får tillfälle att röra på sig under skoldagen, det 

vill säga att medelvärdet över eleverna på de fyra skolorna var mer än sex på en sjugradig 

Likertskala. Utifrån svaren från undersökningen utlästes att eleverna i skola A inte anser sig 

vara fysiskt aktiva under andra lektioner än idrottslektionerna, 71 % (n=38). Merparten av 

eleverna på 6-9: skolorna respektive F-9: skolorna svarade att de är fysiskt aktiva mindre än 

30 minuter per dag på lektionstid, utöver idrottslektionerna. 

 

Majoriteten av eleverna ansåg att de är aktiva till mycket aktiva på idrottslektionerna, 

eftersom medelvärdet över de fyra undersökningsskolorna var mer än sex, på en sjugradig 

Likertskala. Skolorna erbjuder eleverna ämnet Idrott och hälsa två till tre gånger i veckan i 

mellan 55 och 60 minuter per tillfälle. Majoriteten av eleverna deltar ofta på dessa lektioner, 
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enligt svaren i enkäterna. Endast idrottslektionerna på skolorna i undersökningen räcker alltså 

inte för att uppfylla den nationella rekommendationen om 30 minuters daglig fysisk aktivitet 

(Internet 2). Riksidrottsförbundet uppmanar skolorna i Sverige att fördela den fysiska 

aktiviteten över hela dagen och inte enbart förlägga denna till idrottslektionerna (Internet 9). 

Alla lärare, oavsett ämnesområde, har i och med tillägget i Lpo94 fått ett övergripande ansvar 

för att barn och unga ska få tillräckligt med fysisk aktivitet under skoldagen (Internet 5). 

Enligt Bergström gynnas skolarbetet av fysisk aktivitet och fortsätter nedskärningarna i 

skolan kommer detta att synas både i skolans resultat och senare även i folkhälsostatistiken 

(via e-post Bergström 051216). Ett sätt att uppfylla dessa krav kan vara att öka samarbetet 

mellan skolan och idrottsföreningar för att ge eleverna mer fysisk aktivitet under skoldagen 

(Internet 10). Bunkefloprojektet har genom detta samarbete kunnat ge ett antal klasser på en 

skola i Malmö 45 minuters daglig schemalagd fysisk aktivitet. Detta har resulterat i ett flertal 

mätbara effekter (Ericsson 2003; via e-post Karlsson 050926; Bunkeflomodellen – Internet 1).  

 

I stort sett alla elever svarade att det tycker att det är roligt med idrott i skolan enligt 

undersökningen. Drygt en tredjedel av flickorna på 6-9: skolorna svarade att idrotten är rolig, 

men att det beror på vilken aktivitet som erbjuds. Ekblom (2005) anser att barn i skolan 

hindras att röra sig så mycket som de annars hade gjort. I undersökningen var det drygt en 

femtedel av eleverna på 6-9: skolorna och drygt en tredjedel av eleverna på F-9: skolorna som 

svarade att de tycker att det är roligt med idrott för att de får röra på sig/ger motion. Utifrån 

dessa resultat drogs slutsatsen att eleverna vill röra sig mer under skoldagen än vad de får 

tillfälle eller blir uppmuntrade till.  

 

Enligt resultat från undersökningen är inaktiviteten på rasterna hög bland flickorna på 6-9: 

skolorna, 47 % (n=45). Studien visade även att 82 % av eleverna (n=72) på F-9 skolorna är 

aktiva på rasterna, jämfört med 65 % av eleverna (n=84) på 6-9: skolorna. Hultgren (2002) 

skriver i sin bok Folkhälsokunskap att miljön i skolan har stor betydelse för elevers spontana 

rörelseglädje. De anslutande idrottsplatserna med gräsplaner som finns på 6-9: skolorna är vi 

inte säkra på om eleverna får lov att bruka på rasterna. Det som är säkert var att vid de 

tillfällen skolorna besöktes var det ingen som nyttjade dem för rastaktiviteter.  

 

Drygt hälften av eleverna på 6-9: skolorna svarade att de har tre till fyra raster och tre 

fjärdedelar av eleverna på F-9: skolorna svarade att de har en till två raster. YFA menar att de 

30 minuter som är rekommenderade med fördel kan delas upp på flera tillfällen under dagen 
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(Statens Folkhälsoinstitut 2003).  Rydqvist och Winroth (2002) instämmer och framhäver att 

det ur medicinsk synvinkel är av stor vikt att antalet tillfällen blir många och korta istället för 

få och långa (Rydqvist, Winroth 2002). Skillnaden i antal raster på 6-9: skolor jämfört med F-

9: skolor kan bero på att F-9: skolorna har färre men längre raster och att de då inte uppfyller 

YFA:s och Rydqvist/Winroth:s  förslag. 

 

Resultatet av undersökningen visade att drygt en tredjedel av flickorna på 6-9: skolorna  

tillbringar flertalet av rasterna inomhus. Grahn med flera (1997) ger förslag till skolorna att 

uppmuntra eleverna att vara utomhus på rasterna samt att använda sig av skolgården i 

undervisningen då utomhusvistelse, enligt författarna, främjar god hälsa och välbefinnande. 

Enligt kursplanen för ämnet Idrott och hälsa ska skolan sträva efter att uppmuntra eleverna att 

regelbundet utföra någon fysisk aktivitet, enskilt eller tillsammans med andra, och värna om 

sin hälsa (Internet 14). I projektet Sätt Sverige i rörelse ges råd till skolorna om hur de skulle 

kunna erbjuda eleverna en stimulerande miljö för rörelse (Strandell med flera 2002). Utifrån 

samlade resultat från underökningen, från kursplan och förslag drar vi slutsatsen att om skolan 

använder sig av skolgården i undervisningen kan eleverna få inspiration till att hitta saker att 

göra på rasterna som intresserar dem, vilket kan medföra att de tillbringar fler raster utomhus.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Då vi valde att göra en enkätundersökning fick vi härigenom en bild av elevernas uppfattning 

om sin egen fysiska aktivitet. Sallis (1991) skriver i sin artikel om självrapportering att det 

eleverna rapporterar inte nödvändigtvis överrensstämmer med verkligheten. Detta misstänker 

vi ha skett då det gäller frågan om eleverna är fysiskt aktiva på andra lektioner än gympan, 

där cirka hälften svarade att de är aktiva och hälften att de inte är aktiva. För att få en mer 

rättvis bild av hur mycket eleverna rör sig kunde vi, som Sallis (1991) nämner, använt oss av 

dagboksskrivning för att få reda på den dagliga rörelsen. Problemet här är att hitta en skola 

som är tillräckligt intresserad av att lägga ner den tid det krävs för att föra dagbok över sin 

fysiska aktivitet.  

 

Vi avgjorde inte själva vilka skolor inom den valda kommunen som skulle deltaga och därför 

finns möjligheten att det är de skolor som är intresserade av fysisk aktivitet som har tackat ja 

till att vara med i undersökningen. Därför kan resultatet eventuellt vara missvisande och ge en 



 33

för positiv bild. Om vi skulle genomföra denna undersökning en gång till hade vi valt en 

annan kommun där trycket från studenter som skriver uppsatser inte är lika stort och därmed 

hade kanske inte resultatet färgats av skolans inställning till fysisk aktivitet. Av erfarenhet 

från denna uppsats har intresset att medverka varit större i samhällena runt omkring än i 

centrala staden. 

 

Efter genomförd studie kan vi dra slutsatsen att en del elever inte förstod hur man motiverar 

ett svar. Det fanns de elever som svarade roligt då de skulle motivera varför de tyckte att det 

var roligt med idrott. Allmänt misstänker vi även att en del av respondenterna har av 

oföretagsamhet svarat nej på de frågor som efterföljts av en motivering. Vad det gäller frågan 

om hur ofta eleverna deltar på idrottslektionerna är skillnaden, enlig oss, mellan sällan och 

ibland beroende på inställning till ämnet Idrott och hälsa. Därför tror vi att frågan kan ha varit 

svår att ta ställning till då svarsalternativen kan ha uppfattats som otydliga.  

 

I en av frågorna undersöker vi om eleverna anser att det är viktigt att få tillfälle att röra på sig 

under skoldagen. Nu i efterhand, för att kunna dra slutsatser mellan svaren på dessa frågor, 

skulle vi vilja lägga till en följdfråga om de anser att de får möjlighet att röra på sig så mycket 

som de önskar under skoldagen. 

 

Eleverna skulle i en av våra enkätfrågor ge förslag på skolämnen där de var fysiskt aktiva 

förutom på idrottslektionerna. I denna fråga anar vi att vissa elever som svarat har Idrott och 

hälsa på Elevens val och därmed rör på sig. Den sista följdfrågan var en öppen fråga och nu i 

efterhand funderar vi på om vi skulle, som Trost (2001) förespråkar, givit svarsalternativ med 

fasta tidsintervall. Även detta anser Sallis (1991) vara svårt för barn då de har problem med 

att uppskatta tidsperspektiv. De stora skillnaderna i svaren på denna fråga kan visa på det som 

Sallis (1991) skriver om uppskattande av tid. I denna fråga är skola A dåligt representerad 

eftersom endast tio elever svarat att de är fysiskt aktiva på andra lektioner än idrotten och av 

dessa har endast sju elever givit förslag på hur länge de är aktiva under en skoldag. Denna 

fråga blir därför missvisande eftersom vi i resultatet inte räknar med de elever som i 

huvudfrågan svarat att de inte rör sig alls på andra lektioner än på Idrott och hälsa. Hade vi 

istället låtit alla svara på denna fråga och gett alternativet noll minuter så hade vi i resultatet 

fått ett mer riktigt svar. Trots denna miss visar ändå resultatet att merparten av eleverna på de 

fyra undersökningsskolorna inte uppfyller de svenska rekommendationerna (se 2.4.1 

Rekommendationer för fysisk aktivitet) under lektionstid utöver idrottslektionerna. 
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Eftersom tillägget i Lpo94 om daglig fysisk aktivitet är relativt nytt finns det tämligen lite 

forskning och uppföljning gjord och detta har försvårat vårt arbete något. 

 

5.2 Konklusion 

I undersökningen har vi sett att vår hypotes verkar stämma om att elever rör sig mindre, i 

årskurs sex än vad de gjorde i årskurs fem, om de går på en 6-9: skola. Enligt svar från 

eleverna tas inte tiden till fysisk aktivitet för att uppfylla rekommendationen under lektionstid 

utan måste kompletteras med aktiviteter under rasten. I vår undersökning ser vi dock 

tendenser till att ett antal av flickorna på 6-9: skolorna inte uppfyller rekommendationen då de 

är inaktiva på rasten. Skolorna har ämnet Idrott och hälsa två till tre gånger i veckan i cirka en 

timme per tillfälle och majoriteten av eleverna deltar ofta enligt svaren i enkäterna. Utifrån 

dessa resultat drar vi slutsatsen att majoriteten av eleverna, enligt deras egen uppfattning om 

sin fysiska aktivitet, uppfyller rekommendationerna om 30 minuters daglig fysisk aktivitet om 

även rörelsen på rasterna inkluderas.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

• Observationsstudier av elevernas fysiska aktivitetsnivå, för att komma ifrån 

självrapportering gjord av barn då detta, som vi tidigare nämnt, kan vara missvisande. 

• Kvalitativ undersökningsmetod med hjälp av intervjuer av lärare och rektorer om och 

hur tillägget i Lpo94 om daglig fysisk aktivitet uppfylls. 

• Självrapportering om den egna dagliga fysiska aktiviteten med hjälp av 

dagboksskrivande. Studien kan göras endast under skoldagen eller fortlöpande över en 

längre tid där även fritidsaktiviteter spelar in.  
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6. Sammanfattning 
När Lpo94 infördes medförde detta att ämnet Idrott och hälsa fick minskat utrymme. År 2003 

reviderades läroplanen för grund- och gymnasieskolorna. Ett tillägg kom om att skolan ska 

sträva efter att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Syftet med vårt arbete 

var att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs sex har om sin egen fysiska 

aktivitetsnivå, inom ramen för skoldagen. Vidare ville vi undersöka om dessa uppfattningar 

gav intryck av att uppfylla Riksidrottsförbundets förslag till regeringen om 30 minuters daglig 

fysisk aktivitet för grundskoleelever.  

 

I teoridelen tas historik upp kring utvecklingen av fysisk aktivitet genom åren, dess positiva 

hälsopåverkan, rekommendationer för fysisk aktivitet och vad som görs och bör göras för att 

öka den dagliga fysiska aktiviteten i skolorna. Tidigare forskning visar på ett samband mellan 

fysisk aktivitet och hälsa samt mellan fysisk aktivitet och förbättrade skolprestationer. Här 

finns även ett avsnitt om självrapportering gjord av barn, eftersom studien bygger på detta. 

Som datainsamlingsmetod valdes den kvantitativa enkäten och studien omfattade 157 elever i 

årskurs sex på fyra skolor. I diskussionsdelen reflekteras det över de svar som fåtts från 

enkäten samt ställer det mot forskning och övrig litteratur, som har behandlats i teoridelen. 

 

Efter genomförd studie har tendenser setts till att hypotesen stämmer, om att elever som 

tidigare har gått på en F-5: skola och därefter flyttat till en 6-9: skola, rör sig mindre i årskurs 

sex än vad de gjorde i årskurs fem. Utifrån resultaten har vi även kommit fram till att 

majoriteten av eleverna, enligt deras egen uppfattning, uppfyller rekommendationerna om 30 

minuters daglig fysisk aktivitet. Resultatet visar att för att uppnå 30 minuter per dag räcker 

inte den lärarledda fysiska aktiviteten utan eleverna måste själva aktivera sig på rasterna.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Hej, 
 
Vi, Jelena Culldal och Maria Larsson, är två studenter som läser sista terminen på 
lärarutbildningen, Högskolan Kristianstad. Under hösten kommer vi att skriva vårt 
examensarbete grundat på att läroplanen år 2003 utökades med ett tillägg om att skolan skall 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. 
 
Vi kommer att göra en enkätundersökning om elevers uppfattning av sin egen fysiska 
aktivitetsnivå under en skoldag. Ditt barn får själv välja om han/hon vill deltaga i vår 
undersökning. Vi undrar härmed om Ni som förälder tillåter Ert barn att vara med? 
 
Barnen kommer att svara anonymt och endast gruppjämförelser kommer att göras. Materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt och enskild individ kan ej spåras.  
 
Om ni har några frågor var vänlig kontakta oss på telefonnummer: 0733 – 160544 Maria 
     0709 – 527550 Jelena 
 
o Ja, jag tillåter att mitt barn deltager i er undersökning     
 
o Nej, jag tillåter inte att mitt barn deltager i er undersökning 
 
 
Barnets namn _________________________________   
 
 
Underskrift ___________________________________ 
 
Lämnas skolan åter senast  
 
Med vänlig hälsning   
Jelena Culldal, Maria Larsson 
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Bilaga 2 
Hej!       
 
Vi, Maria och Jelena, läser vår sista termin på Lärarutbildningen på Högskolan i Kristianstad. 
Under hösten skriver vi vårt examensarbete som handlar om fysisk aktivitet och behöver Din 
hjälp med vår enkätundersökning.  
 
Du kommer att vara anonym så det är ingen annan som kommer att veta vad just Du har 
svarat. Endast ett svarsalternativ på varje fråga, som fylls i med ett kryss ( X ) om inget annat 
anges. På en del av frågorna ska Du skriva själv, var vänlig skriv så tydligt och utförligt Du 
kan. 
 
Fråga 1. Är Du …?  

 
(   ) Kille (   ) Tjej 

…………………………………………………………………………………………... 
Fråga 2.  Går du på en …? 

 
(   ) F-9:skola (   ) 6-9:skola  

…………………………………………………………………………………………... 
Fråga 3. I vilken grad anser Du att det är viktigt att Du får tillfälle att röra på dig under 

skoldagen? (ringa in den siffra som stämmer in på vad Du tycker) 
 
Inte alls viktigt      1         2          3           4          5          6          7        Mycket viktigt    
…………………………………………………………………………………………... 
 
Gympalektionerna 
 
Fråga 4a.  Tycker Du att det är roligt med gympa i skolan? 
  

(   ) Ja, i stort sett alltid 
 (   ) Ja, ibland 
 (   ) Nej, sällan 
 (   ) Nej, aldrig 
 
Fråga 4b. Motivera ditt svar:  _______________________________________ 
    

___________________________________________________________ 
…………………………………………………………………………………………... 
Fråga 5a.  Hur många dagar i veckan har din klass gympa på schemat?  

 
(   ) En (   ) Två (   ) Tre eller fler  

 
Fråga 5b. Hur många minuter är varje gympalektion?  ca_________ minuter. 
…………………………………………………………………………………………... 
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Fråga 6. Hur ofta deltar Du på gympan? 
  

(   ) I stort sett alltid 
 (   ) För det mesta 
 (   ) Sällan 
 (   ) Aldrig 
………………………………………………………………………………………… 
Fråga 7. Hur aktiv upplever Du att Du är för det mesta under en 

gympalektion? (ringa in den siffra som stämmer bäst in på dig) 
             
Inte alls aktiv        1         2          3           4          5          6          7        Mycket aktiv    
………………………………………………………………………………………… 
 
Övriga lektioner 
 
Fråga 8a. Är ni fysiskt aktiva (i rörelse) under andra lektioner än på gympan? Med fysiskt 

aktiva menar vi att ni gör mer än att bara sitta i skolbänken, t.ex. är utomhus. 
  

(   ) Ja, i stort sett på alla lektioner  
 (   ) Ja, ibland på andra lektioner 
 (   ) Nej, aldrig på andra lektioner 
 
Fråga 8b. Om Du har svarat ja: I vilket/vilka ämnen?_________________________ 
 
Fråga 8c. Om Du har svarat ja, ungefär hur många minuter om dagen är ni sammanlagt i 

rörelse, under andra lektioner än gympan?  
 
ca ___________minuter. 

…………………………………………………………………………………………... 
 
Rasterna 
 
Fråga 9. Hur många raster har ni per dag som är 15 minuter eller längre? 
  

(   ) En till två (   ) Tre till fyra (   ) Fem eller fler  
……………………………………………………………………………………........... 
Fråga 10. Vad gör Du för det mesta på rasterna? Kryssa i ett alternativ 
  

(   ) Spelar bollspel (   ) Spelar kort  
 (   ) Går en sväng  (   ) Är inomhus  
 (   ) Klättrar/springer (   ) Inget    

 
Annat: _________________________________ 

…………………………………………………………………………………………... 
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Fråga 11a. Brukar någon av lärarna vara med på några aktiviteter under rasten? 
  

(   ) Ja, i stort sett alltid är någon av lärarna med 
 (   ) Ja, ibland är någon av lärarna med 
 (   ) Nej, sällan är någon av lärarna med 
 (   ) Nej, aldrig är någon av lärarna med 
 
Fråga 11b. Om Du har svarat ja: I vilka aktiviteter?     _________________________ 
    

___________________________________________________________ 
…………………………………………………………………………………………... 
 
Hela skoldagen 
 
Fråga 12. Jag anser att jag, om jag jämför med då jag gick i femman, rör på mig under 

skoldagen… 
 
(   ) Mer i sexan än i femman 
(   ) Lika mycket i sexan som i femman 
(   ) Mindre i sexan än i femman 

…………………………………………………………………………………………... 
Fråga 13. Jag anser att jag, om jag jämför mig med andra i samma ålder, rör på mig under 

skoldagen… 
 
(   ) Mycket mer än andra 
(   ) Mer än andra 
(   ) Lika mycket som andra 
(   ) Mindre än andra 
(   ) Mycket mindre än andra 
 

 
Tack för din medverkan! // Maria och Jelena 


