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Abstract 
 
Barn blir allt mer stillasittande och som ett led i detta försämras deras 

hälsa. Då de vistas största delen av dagen i skolan, är skolan en betydande 

arena för att främja barns hälsa samt uppmuntra dem till fysisk aktivitet. 

2003 infördes tillägget i Lpo94, om att skolan skall sträva efter att erbjuda 

alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Studiens 

syfte var därför att undersöka om fyra pedagoger följer tillägget. Delsyfte 

var att ta reda på deras uppfattning om huruvida de följer 

läroplanstillägget. Studien är kvalitativ och består av fyra observationer 

och fyra intervjuer med pedagoger i skolår 3. Resultatet visade att den 

planerade fysiska aktiviteten i stort sett är obefintlig och därav uppfylls inte 

heller läroplanstillägget i Lpo94. Tiden sågs vara den störst sagda faktorn 

till att fysisk aktivitet inte prioriterades eller strävades mot. Andra faktorer 

som tycks spela en stor roll är vilja, intresse och engagemang. Eleverna får 

dock möjlighet till fysisk aktivitet genom spontana och oplanerade 

aktiviteter.  

 
Ämnesord: Planerad fysisk aktivitet, Läroplanstillägget/Tillägget i Lpo94, 
                    och Pedagoger  
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Förord 
Vi är två lärarstudenter som nu kommit till vår sjunde och sista termin på Högskolan i 

Kristianstad. Vi har båda läst specialisering 15 högskolepoäng inom Idrott och hälsa. Under 

kursens gång fick vi ökade insikter kring om vikten av att vara fysiskt aktiv och ett intresse 

väcktes för hur tillägget i Lpo94, om daglig fysisk aktivitet, efterlevs på skolorna. Eftersom vi 

lever i ett allt mer stillasittande samhälle finner vi att skolan och pedagogerna har en 

avgörande roll för att fånga elevers intresse för fysisk aktivitet och få till stånd en förändring.   

 

Arbetet har varit givande och intressant att skriva. Vår kunskap inom området har ökat 

ytterligare och många nya frågor och tankar har väckts. Vi vill rikta ett stort tack till alla som 

hjälpt och stöttat oss under arbetets framväxt. Först och främst vill vi tacka de pedagoger som 

medverkat i vår studie. Vi säger också tack till vår handledare, Universitetsadjunkt i Idrott och 

hälsa, Göran Friberg samt exa.grupp 16 som funnits där som bollplank och stöttepelare 

genom hela processen. 

 

Kristianstad 2007-12-19 

 

Elin Fagerström & Lisette Hallberg 
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1. Inledning 
I inledningen lyfts en bakgrund till forskningsstudien fram. Syftet med undersökning 

presenteras för att på ett tidigt stadium ge läsaren inblick i studiens ändamål och det fortsatta 

arbetet. En förklaring till vad vi åsyftar då fysisk aktivitet nämns i den fortsatta studien, tas 

också upp för att underlätta för läsaren. Relevansen för studiens syfte tas även upp.   

 

1.1 Bakgrund 

Att vi behöver röra på oss för att må bra och främja vår hälsa är allmänt känt. Fysisk aktivitet 

har alltid varit och är fortfarande en väsentlig del för vårt liv (Schäfer-E & Faskunger, 2006). 

Med fysisk aktivitet menas, i denna studie, all sorts kroppslig rörelse som genererar i en 

förhöjd puls och ökad energiförbränning (NCFF, 2006a). Aktiviteter som höjer pulsen är till 

exempel en rask promenad, cykla, rörelselekar, enklare gymnastikövningar, hoppa hopprep 

med mera. I takt med att samhället förändrats till ett moderniserat samhälle med 

högteknologiska hjälpmedel, har dessutom den dagliga fysiska aktiviteten och dess inverkan 

på vår energiförbrukning minskat betydligt (Strandell & Bergendahl, 2002; Hemmingsson, 

2007).  Enligt Socialstyrelsen (2007) kan mycket av problemen med den minskade fysiska 

aktiviteten förebyggas genom att arbeta effektivt både på samhälls- och individnivå. Arbetet 

skall ses som en investering för framtiden och de grupper som är speciellt viktiga att fokusera 

på är barn och ungdomar. Detta, då det är här grunden skulle kunna läggas för hur pass 

medvetna och fysiskt aktiva de kommer att bli som vuxna (Malina, 2001).   

 

Flera rapporter visar att barn blir allt mer stillasittande vilket i sin tur påverkar deras 

välbefinnande (U.S. Department of Health and Human Services, 1998; Norwicka, 2007; 

Socialstyrelsen, 2007). Skolan fyller en stor funktion till att främja barns fysiska aktivitet 

eftersom det är där de till största delen av dagen befinner sig. Utifrån dessa insikter skrevs ett 

tillägg in i Lpo94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet) den 23 februari 2003: 

 

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom  
ramen för hela skoldagen. […] Även hälso- och livsstilsfrågor skall  
uppmärksammas. (Skolverket, 1994, s. 5 - 6) 
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Det är fritt att tolka Lpo94 om hur mycket tid som skall avsättas varje dag för fysisk aktivitet 

utöver ämnet Idrott och hälsa. Likväl har regeringen i budgetpropositionen 2004 

(prop.2003/04) yttrat att minst 30 minuter per dag kan vara ett mål att sträva mot 

(Myndigheten för skolutveckling, 2005).  

 

Projekt kring fysisk aktivitet som genomförs på skolor ger tydliga indikationer på att det är av 

stor vikt att eleverna får möjligheten att vara fysiskt aktiva under skoldagen, utöver den 

vanliga idrottsundervisningen (Larsson, 2003). De främsta och omedelbara vinsterna med 

fysisk aktivitet är att koncentrationen samt inlärningen påverkas positivt (Ericsson, 2005). 

Studien kan därför vara relevant för utbildningsvetenskapen, genom att göra framtida 

pedagoger samt redan verksamma pedagoger medvetna om att eleverna skall ha möjlighet till 

planerad rörelse inom ramen för hela skoldagen, utöver ämnet Idrott och hälsa. Det är 

dessutom viktigt ur hälsosynpunkt att vara fysiskt aktiv för att orka med vardagen och det 

framtida livet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet var att undersöka om fyra pedagoger följer läroplanstillägget om elevers rätt till daglig 

fysisk aktivitet. Delsyfte var att ta reda på om de fyra pedagogernas uppfattning om huruvida 

de följer läroplanstillägget.  
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2. Forskningsbakgrund 
I detta avsnitt kommer en forskningsbakgrund tas upp som ligger till grund för studiens 

empiriska del och diskussion. Inledningsvis tas definition, rekommendation samt vad 

styrdokumenten säger om fysisk aktivitet upp. Därefter behandlas betydelsen av fysisk 

aktivitet såväl allmänt som i skolans värld. I nästa avsnitt berörs hur skolans möjligheter, 

förpliktelser och miljö påverkar den fysiska aktiviteten berörs. Avslutningsvis tas olika 

projekt kring fysisk aktivitet upp.  

 

2.1 Fysisk aktivitet 

2.1.1 Definition av fysisk aktivitet  

Begreppet fysisk aktivitet definieras i stora drag på liknande sätt av olika forskare. Den 

vedertagna definitionen av fysisk aktivitet är: ”any bodily movement produced by skeletal 

muscles that results in energy expenditure” (Caspersen, Powell & Christenson, 1985, s.126).  

Även Folkhälsoinstitutet (1997); Berg (2003) och NCFF (2006a) definition överrensstämmer 

med Caspersen m.fl. (1985). 

 

Berg (2003) gör emellertid ett förtydligande i sin definition genom att inkludera spontan och 

planerad fysisk aktivitet. Definitionen utvecklas också då en tidsaspekt blir synlig. Berg 

(2003) avser nämligen att fysisk aktivitet sträcker sig över all den tid vi är vakna eller inte är i 

total stillhet.  

 

2.1.2 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

På 1960- och 70-talet innebar rekommendationen för fysisk aktivitet att aktiviteten, som 

utfördes, skulle vara ansträngande så att man blev svettig (Schäfer-E & Faskunger, 2006). 

Aktiviteten skulle dessutom vid varje tillfälle utövas under en längre tid. Under 1990-talet 

konstaterades det att de flesta fysiska aktiviteter som utförs är hälsofrämjande. 2001 antog 

Svenska läkaresällskapet en ny svensk rekommendation angående fysisk aktivitet för vuxna.  

 

Den svenska rekommendationen innebär följande: 

 

Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt 
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minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel  
en rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver  
detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten  
(Schäfer-E & Faskunger, 2006, s. 17).  
 

Det som dock behöver framhållas är att den nya rekommendationen inte skall ersätta den 

föregående. Avsikten var istället att hitta likvärdiga riktlinjer på fysisk aktivitet för att på så 

vis underlätta för fler människor att kunna bli fysiskt aktiva (Schäfer-E & Faskunger, 2006). 

Den rekommendation som avses för barn och ungdomar i Sverige angående fysisk aktivitet är 

tagen från Storbritannien (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Den innebär att barn och 

unga upp till puberteten skall vara fysiskt aktiva dagligen i 60 minuter, på en minst måttlig 

nivå. Med minst måttlig nivå menas till exempel en rask promenad, cykling eller lek.  

 

2.1.3 Vad säger skollag och styrdokument om fysisk aktivitet? 

I Skollagen under skolhälsovård står det beskrivet att skolhälsovårdens uppgift är att: ”följa 

elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för 

sunda levnadsvanor hos dem” (kap.14: 2). I första hand skall skolhälsovården arbeta i 

preventivt syfte genom att till exempel utföra hälsokontroller samt finnas där som en trygghet 

för eleverna (Riksdagen, 1985).   

 

Enligt Lpo94 skall skolan se till varje elevs förutsättningar och behov samt utgå ifrån dessa i 

undervisningen (Skolverket, 1994). Skolans uppdrag är också att stödja eleven i dess lärande 

och skapa plats för olika kunskapsformer. Formerna skall nyttjas och varieras så att en helhet 

kommer till stånd; ”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas” (Skolverket, 1994, s. 6). Lpo94 trycker även på att 

leken är en viktig del för att utveckla kunskap. Under mål att uppnå står det att varje elev skall 

ha: ”Grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för 

den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön” (Skolverket, 1994, s.10). 

 

2.2 Betydelsen av fysisk aktivitet  

2.2.1 Ett förändrat perspektiv 

För 100 år sedan såg samhället inte alls likadant ut som det gör idag (Strandell & Bergendahl, 

2002). Förr gick människorna till stor del vart de än skulle, och de flesta bodde ute på landet. 
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Skolorna placerades ofta på oattraktiv mark mellan byarna. Det resulterade i att de flesta barn 

hade en ganska lång väg för att ta sig till skolan. Därmed skedde den fysiska aktiviteten på ett 

mer naturligt sätt. Idag har inte skolvägen någon nämnvärd inverkan på vår fysiska hälsa 

(Strandell & Bergendahl, 2002). De barn som bor långt ifrån skolan får antingen skjuts av 

föräldrar eller organiserad skolskjuts. Det är idag därför inte en självklarhet att barnen får sitt 

behov av rörelse tillgodosett. Samhället har utvecklats mot att underlätta vardagen för alla 

medborgare på ett eller annat sätt (Strandell & Bergendahl, 2002; Hemmingsson, 2007). 

Exempelvis har bilen, datorn, tv: n och så vidare blivit naturliga inslag i vår vardag. Det krävs 

idag således mer planering och struktur för att få in den fysiska aktiviteten i våra liv. Raustorp 

(2004) framhåller att trots att samhället och våra levnadsvanor förändrats så har inte 

människans genetiska kod ändrats utan ser likadan ut som den gjort sen urminnes tider. Vår 

kropp är menad för ett fysiskt aktivt liv. 

 

2.2.2 Allmänna effekter med fysisk aktivitet 

Rydqvist & Winroth (2004) framhåller att: ”Hälsoeffekterna av regelbunden fysisk aktivitet 

är många och skiftande beroende på bl a intensitet, varaktighet, frekvens, typ av träning...” 

(s.91). Det är alltså av vikt att vara fysiskt aktiv kontinuerligt oavsett vilket syftet och målet 

med de fysiska aktiviteterna är. I sin tur slår flera studier fast att genom att utöva fysisk 

aktivitet minskar risken för de vanligaste välfärdssjukdomarna, som bland annat är hjärt- och 

kärlsjukdomar, fetma, diabetes, högt blodtryck, cancer och för tidig död (U.S. Department of 

Health and Human Services, 1998; Manley, 1999; Ortega m.fl., 2008). Fysisk aktivitet ökar 

hjärtats kapacitet att pumpa ut mer blod till kroppens organ och i sin tur förbättras kroppens 

syreupptagningsförmåga (Nordlund, Rolander & Larsson, 1998). Resultat från den svenska 

delen av The European Youth Heart Study (EYHS) visar att svenska skolbarn, i åldrarna 9-10 

år och 15-16 år, med god kondition löper lägre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar i 

framtiden (Ortega m.fl., 2008). Fysisk aktivitet stärker även skelettet och ökar benmassan och 

därav kan benskörhet på längre sikt undvikas. Dessutom bibehåller vi rörligheten i muskulatur 

och leder genom att regelbundet utföra fysiska aktiviteter (Rydqvist & Winroth, 2004). I det 

uppmärksammade skolprojektet - Bunkefloprojektet infördes på schemat en timmes daglig 

fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa gjordes till ett obligatoriskt kärnämne. Utifrån 

projektet gjordes årliga mätningar som konstaterade att de deltagande elevernas benmassa, 

blodtryck och motorik förbättrades under den tioårsperiod som projektet fortlöpte 
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(Bunkeflomodellen, 2005). U.S. Department of Health and Human Services (1998) och  Blair, 

LaMonte & Nichaman (2004) ger uttryck för att de människor som sällan rör på sig kan med 

små medel, till exempel 30 minuters daglig fysisk aktivitet, undvika att hamna i farozonen för 

att utveckla välfärdsjukdomarna.   

 

Övervikt och fetma är ett hälsoproblem som ökar drastiskt i Sverige men också i de övriga 

västländerna. Oroväckande är framförallt att övervikt och fetma har ökat kraftigt bland 

Sveriges unga under de senaste årtiondena (Folkhälsoinstitutet, 2004; Socialstyrelsen, 2007; 

Sjukvårdsrådgivningen, 2005; 2007). I Skåne är ungefär 20 procent av alla unga överviktiga 

och detta beror till stor del på för mycket stillasittande framför till exempel tv:n och datorn 

(Norwicka, 2007). Studien COMPASS (Community-based study of physical activity, life style 

and self-esteem in Swedish school children) som genomfördes 2000 i Stockholm visar att 14,5 

procent av flickorna och 18,2 procent av pojkarna i femton års ålder var överviktiga eller feta 

(Folkhälsoinstitutet, 2004). Studier visar dessutom att det finns en tydlig koppling mellan 

onyttig kost, fysisk inaktivitet och övervikt eller fetma (Manley, 1999; Folkhälsoinstitutet, 

2004; Hemmingsson, 2007). Detta då ”[…] förändringar i fysisk aktivitet leder till 

förändringar i vikt […]” (Hemmingsson, 2007, s. 88). Fysisk aktivitet har dessutom visat sig 

ha positiv inverkan på vår psykiska hälsa, ung som gammal, och det kan i sin tur leda till att 

depression och stress motverkas (Folkhälsoinstitutet, 1997; U.S. Department of Health and 

Human Services, 1998; Manley, 1999; Ortega m.fl., 2008). 

 

2.3 Vikten av fysisk aktivitet i skolan 

2.3.1 Fysisk aktivitets påverkan på elevens skolgång 

Myndigheten för skolutveckling (2005) nämner att på de skolor där daglig fysisk aktivitet 

genomförs upplever såväl elever, föräldrar som personal på skolorna att eleverna påverkas 

positivt. De orkar bland annat koncentrera sig bättre, är gladare och den sociala miljön och 

klassrumsmiljön fungerar mer tillfredsställande. Ericsson (2005) betonar att fysisk aktivitet är 

en av de grundläggande byggstenarna för hur vi människor utvecklas samt vilken inställning 

vi har till oss själva. Och det är genom fysisk aktivitet som utförs på ett lekfullt sätt som 

eleverna utvecklar sin koordination, balans, uthållighet och muskler. Dessutom menar 

Ericsson (2005) att eleverna övar sin sociala förmåga när de i grupp är fysiskt aktiva. 
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Folkhälsoinstitutet (1997) hävdar att det krävs ett gott välbefinnande för att på ett 

tillfredställande vis kunna förvärva kunskaper.  

 

Engström (2002) poängterar att den motoriska och fysiska aktiviteten är viktig för barns totala 

utveckling. Motorik innebär kroppens rörlighet samt rörelsemönster. Människans motoriska 

färdigheter är under ständig utveckling och måste tränas upp. Varje rörelse måste vara 

automatiserad för att klara av vardagen (Ericsson, 2005). Om eleven har motoriska 

samordningsproblem ligger fokus på att få kroppen till att lyda och då minskar 

koncentrationen på kunskapen som skall tas in. Ericssons (2003) studie Motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer indikerar just att fysisk aktivitet tillsammans 

med motorisk träning förbättrar elevernas insatser i skolan, framförallt i svenska och 

matematik. Resultatet visar även att elevernas koncentrationsförmåga blir bättre efter att de 

varit fysiskt aktiva. Ericssons (2003) studie stärker Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) 

uppfattning om att det emellanåt krävs fysisk aktivitet för att människan skall klara av att sitta 

still och koncentrera sig. Hannaford (1995) anser att människans uppfattningar, rörelser, 

känslor samt hjärnans funktioner finns inprogrammerade i kroppen. Kroppen och hjärnan 

spelar tillsammans genom hela livet en viktig roll för vår tankeförmåga och inlärning. Rörelse 

ger därför upphov till och aktiverar flera av våra mentala processer. Enligt Sandborgh-

Holmdahl & Stening (1993) tycker yngre barn i regel om att röra på sig och de upplever olika 

former av fysisk aktivitet som lustfyllda. Fysisk aktivitet bör således vara en väsentlig del i 

skolans vardag eftersom skolans huvudsyfte är att lära.  

 

2.3.2 Daglig fysisk aktivitet – skolans möjligheter 

Skolan har en uppenbar stor effekt till att få eleverna mer fysiskt aktiva (NCFF, 2006b). 

Sollerhed (2006) menar att skolan har möjligheter och personal för att kunna bidra med 

kunskap om hälsa och utöva fysisk aktivitet.  Hon påpekar dessutom att i skolan kan alla barn 

nås oavsett social bakgrund. Skolorna bör alltså stödjas när de försöker erbjuda alla sina 

elever daglig fysisk aktivitet. NCFF (2006b) har som uppgift att hjälpa skolorna med att 

förbättra metoder som inspirerar till fysisk aktivitet och goda matvanor. I detta arbete utgår de 

både från elevens och skolans perspektiv och förutsättningar. De främjar dessutom samarbete 

mellan skolor och samhället.  
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Nordlund, Rolander & Larsson (1998) påpekar att hälsosamma effekter kan uppnås redan 

efter 5-10 minuters fysisk aktivitet och under samma tid kan även barns behov av rörelse 

stillas. Folkhälsoinstitutet (1997) slår fast att: ”Vill man få barn att röra på sig måste man 

utgå från deras nyfikenhet att röra sig, upptäcka kroppens fysiska möjligheter och ge leken en 

form” (s. 14). De fysiska aktiviteterna måste alltså utföras på ett medvetet sätt där 

pedagogerna tar hänsyn till elevernas utveckling och behov. En bra möjlighet kan då vara att 

engagera och bjuda in närliggande idrottsföreningar i skolans verksamhet eftersom när barn 

leker rör de sig spontant och deras rörelsebehov blir tillfredställt på ett naturligt vis. Ett bra 

exempel är Bunkefloprojektet, där ett samarbete mellan skolan, idrottsrörelsen och föräldrarna 

genomfördes som ett hälsofrämjande led (Bunkeflomodellen, 2005).  

 

Myndigheten för skolutveckling (2005) belyser att det har varit relativt lätt att hitta 

arbetsformer och uttryck för fysisk aktivitet på skolorna, framförallt i de lägre åldrarna. En 

enkel aktivitet har till exempel visat sig vara promenader. Trots de enkla medlen med att få in 

fysisk aktivitet finns det oklarheter kring tillägget i Lpo94. Oklarheterna ses vara varifrån 

tiden skall tas, vem som skall organisera samt hur det skall organiseras (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). Sollerhed (2007) instämmer i detta och framhåller att den vaga 

formuleringen gör det svårt att övertyga pedagoger om att realisera tillägget i praktiken.  

 

Vuxnas deltagande och engagemang har konstaterats vara av stor vikt för att bygga upp en 

positiv attityd till fysisk aktivitet hos alla elever (Myndigheten för skolutvecklingen, 2005; 

NCFF 2006b). Sollerhed (2007) påpekar att pedagogers motivation och inställning till fysisk 

aktivitet kan vara av stor betydelse för hur mycket fysisk aktivitet de erbjuder eleverna. 

Myndigheten för skolutveckling (2005) poängterar att skolan inte skall se fysisk aktivitet som 

ett eget område eller ämne som skall ligga utlagd på en speciell tid. Det skall istället 

integreras i alla ämnen och på så vis bli ett naturligt inslag under dagen. Den fysiska 

aktiviteten skall inte heller vila på prestationer utan bygga på lust, kreativitet och lek. Det 

primära målet med fysisk aktivitet i skolorna är alltså att det skall bli något bestående och 

kontinuerligt i elevernas liv.  

 

2.3.3 Skolans åtaganden  

I slutrapporten 2005 från Myndigheten för skolutveckling beskrivs det att kommuner och 

skolor har tagit del av tillägget i Lpo94. Trots det har inte alla skolor satt igång att arbeta med 
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sitt uppdrag; daglig fysisk aktivitet. Det innebär inte heller att skolornas införande av fysisk 

aktivitet varje dag gör att alla barn är fysiskt aktiva. De elever som är inaktiva på sin fritid är 

till exempel inte i samma omfattning med på idrottslektionerna som andra elever, med vanan 

att vara fysiskt aktiva (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Skolornas utmaning ligger i att 

just engagera de som ännu är inaktiva. Utbildningsminister, Thomas Östros 2002-2004 har 

uttalat följande:  

  

Barn och ungdomar behöver röra sig mer. Detta är en uppgift som angår hela  
samhället. Men skolan har en central roll i detta eftersom barn och unga  
tillbringar en stor del av sin tid i skola och skolan är också en plats där alla  
kan nås. Regeringen vill anlägga ett brett ämnesövergripande perspektiv  
på fysisk aktivitet. Rörelse måste bli en naturlig del av skolans vardag.  
Därför är fysisk aktivitet inte bara en fråga för ämnet idrott och hälsa. 
(NCFF, 2006b, s. 2) 

 

 

I studien Daily physical activity in school 2005 deltog 230 nyutexaminerade pedagoger från 

ett universitet i södra Sverige (Sollerhed, 2007). Studiens huvudsakliga syfte var att 

undersöka om de nyligen utexaminerade pedagoger var medvetna om tillägget i Lpo94, om 

daglig fysisk aktivitet. Resultatet visar att en fjärdedel av de pedagoger som tillfrågades inte 

visste om läroplanstillägget. Ericsson (2005) och Sollerhed (2007) poängterar att det som 

pedagog kan det vara svårt att erbjuda och motivera eleverna till fysisk aktivitet om inte 

kunskap inom området finns eller om vilka metoder som kan användas. Fortbildning inom 

området är därför av stort värde och då inte enbart för pedagoger utan för all personal som är 

benägen att arbeta med elevernas hälsa, till exempel skolsköterska och fritidspedagog. 

Folkhälsoinstitutet och Skolverket gjorde 2001 en studie, kopplad till projektet Sätt Sverige i 

rörelse 2001. Studien genomfördes för att skapa en grund för att stimulera den fortsatta 

utvecklingen av fysisk aktivitet i skolorna. I studien framkom det att ökad kunskap skulle 

kunna ge pedagoger bättre möjligheter till att främja daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen. Studien visade också att det finns fortbildningar att tillgå men det är bara ett 

fåtal pedagoger som får möjligheten att gå dem (Strandell & Bergendahl, 2002).  

 

2.3.4 Miljöns inverkan till fysisk aktivitet 

Enligt slutrapporten 2005 från Myndigheten för skolutveckling är en bra miljö för inlärning 

viktig för att en kunskapsutveckling skall kunna komma till stånd. En positiv miljö 

kännetecknas av goda kontakter mellan vuxna och elever samt att den skapar trygghet och 
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öppenhet (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Ericsson (2005) antyder att det som kan 

påverka barns och ungas fysiska aktivitetsgrad negativt är att det i dagens samhälle inte finns 

tillräckligt med utrymme och plats för rörelseaktiviteter. Till exempel har bebyggelsen tagit 

över de fria ytorna, trafiken har ökat och lekplatsernas område har minskats eller helt 

försvunnit. Ericsson (2005) menar också att ute- och innemiljön varierar kraftigt mellan olika 

skolor och de har därför inte samma förutsättningar till att erbjuda sina elever daglig fysisk 

aktivitet. På vissa skolgårdar finns många olika aktiviteter som kan locka till rörelse medan 

andra är så små att de inte alls inbjuder till någon form av fysisk aktivitet. Det optimala hade 

varit att alla skolgårdar inbjöd till stora ytor att röra sig på samt gav eleverna chansen att 

klättra, springa, hoppa, snurra och balansera. Myndigheten för skolutveckling lyfter i sin 

slutrapport 2005 vikten av att skolgården uppmuntrar eleverna till att vilja vara fysiskt aktiva. 

Skolgården bör ses som en tillgång för elevernas inlärning och utveckling (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005).  Den skall alltså inte bara vara en rastunderhållare utan användas som 

ett medvetet verktyg för att få eleverna fysiskt aktiva.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studien är det holistiska synsättet. Ett 

holistiskt synsätt innebär en helhetssyn på det område som skall utvecklas och studeras 

(Fondiller, 1994). Den holistiska synen på människan tror att det i varje människa finns en 

önskan om att förena sig och sin omgivning med varandra, så att de blir till en helhet, till 

exempel den ensamme som finner kärleken eller att den okunnige söker kunskaper. Alla 

människor oavsett status och klass har en gränslös kapacitet att lära och utvecklas. Det är inte 

enbart kunskap som är viktig utan även de sociala, emotionella, fysiska, etiska och andliga 

perspektiven bör stärkas (Fondiller, 1994). Dewey var en av de filosofer som hade ett 

holistiskt synsätt (Stensmo, 1994). Han såg människan som en lärande individ som lär 

tillsammans med sin fysiska och sociala omgivning. I skolan ansåg Dewey att pedagogen 

skulle utgå ifrån elevernas behov, intresse samt deras nyfikenhet för att lära. Han förespråkade 

dessutom ett aktivt och praktiskt lärande och skapade uttrycket: ”learning by doing”. 

Pedagogen spelar då en viktig roll och skall agera vägledande i elevernas lärandeprocess.  

 

En holistisk syn på hälsa innebär inte enbart att må bra fysiskt utan man måste även må bra 

psykiskt och socialt (Brülde & Tengland, 2003). Det centrala i perspektivet är människan som 

helhet och dess förhållningssätt till hälsa. Aktivitetens viktiga plats i individens liv betonas 

också (Liss, 1995). Det holistiska synsättet använder olika graderingar av begreppet hälsa vid 

alla former av tillstånd, frisk som sjuk (Brülde & Tengland, 2003; Liss, 1995; Antonovsky, 

1991). En holistisk syn på hälsa innebär därmed att alla delar måste vägas samman till en 

helhet för att vi ska må bra, utvecklas som individer samt lära oss nya saker. Enligt 

Antonovsky (1991) ingår både det friska och sjuka i en helhetssyn på hälsa. Likväl ligger 

fokus på främjandet av hälsa och benämns: det salutogena perspektivet. Perspektivet berör de 

faktorer som förbättrar och bibehåller vår hälsa. Antonovsky (1991) menar att vi rör oss alltid 

mellan två motsatta poler, total hälsa och total ohälsa. Det intressanta är mot vilken pol vi rör 

oss samt vilka kvalifikationer som behövs för att en förflyttning mot hälsopoolen skall ske. 

Målet är alltså att hitta faktorer i vår livsvärld som främjar hälsa. Vidare betraktas individen 

som aktiv i sociala sammanhang. Hälsa är således något som frambringas i interaktion mellan 

individ och omvärld.  
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4. Metod  
I metodavsnittet redovisas valet av metod och tillvägagångssättet. Vi redogör även för vår 

frågeställning samt hur studiens undersökningsgrupp valdes ut och en avgränsning gjordes för 

att tydliggöra för läsaren vad som fokuseras i studien.  

 

4.1 Frågeställning 

Uppfyller pedagogerna tillägget i Lpo94 om att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

under skoldagen, utöver ämnet Idrott och hälsa?  

 

• Följer pedagogerna tillägget i Lpo94?  

• Vilken är pedagogernas uppfattning om huruvida de följer tillägget i Lpo94?  

• Hur arbetar pedagogerna med att erbjuda eleverna fysiskt aktivitet under skoldagen?  

 

 

4.2 Val av metod 

Det blev naturligt i undersökningen att använda kvalitativa metoder, i form av observationer 

och intervjuer. Kvalitativ metod är att föredra om man vill undersöka naturliga händelser i 

sina verkliga miljöer och på så sätt få en klarare bild över hur verkligheten på fältet ser ut 

(Denscombe, 2000). I första hand används observation som grund för att med andra metoder 

sedan samla in ytterligare data och på så vis utveckla studien (Patel & Davidson, 2003). I 

undersökningen användes alltså intervjuerna som ett komplement till observationerna för att 

på så sätt kunna få ett djup i studien. Enligt Denscombe (2000) är ett färre antal respondenter 

att föredra när man strävar efter att få ett djup i sin studie. Valet blev därför att fokusera på ett 

mindre antal pedagoger.   

 

4.2.1 Observation 

Observation är enligt Patel & Davidson (2003) en bra metod att använda sig av när man ska 

undersöka beteenden och skeenden i naturliga miljöer. Den är inte heller beroende av vad 

individer säger utan hur de handlar samt vad observatören ser (Denscombe, 2000). Den kräver 

ingen större aktivitet och samarbete från respondenternas sida (Patel & Davidson, 2003). 
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Respondenterna kan därmed känna sig trygga och vara sig själva eftersom vi kom till deras 

”hemmamiljö”.  

 

Strukturerade observationer användes för att öka validiteten på det som vi såg (Patel & 

Davidson, 2003). Och ett eget observationsschema konstruerades, med klara punkter att 

observera utifrån (se bilaga 1).  Schemat utformades för att minimera risken för att våra 

tidigare erfarenheter och känslor skulle påverka observationerna. Denscombe (2000) 

framhåller det vara av vikt att som forskare ta sina egna känslor och erfarenheter i beaktning 

under studiens gång. Observationsschemat underlättade också för oss att enklare kunna notera 

och åskådliggöra vad det var vi skulle titta efter istället för att registrera allt som skedde. För 

att inte störa den naturliga miljön deltog vi inte aktivt vid observationsstillfällena, det vill 

säga, vi satt enbart och observerade längst bak i rummet. Enligt Patel & Davidson (2003) var 

vi kända icke-deltagande observatörer och kända var vi eftersom vi presenterade oss för 

elevgruppen. Några fördelar med strukturerad observation är att man omedelbart kan bokföra 

vad som sker, samlar in information som är klar för analys samt att  det ger objektiva 

observationer (Denscombe, 2000). 

 

4.2.2 Intervju 

Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som utgår ifrån ämnen i livsvärlden sett ur 

respondentens perspektiv (Kvale, 1997). Respondenternas svar kunde därför inte förutses och 

det gick inte heller att avgöra vilket som var det rätta eller sanna svaret på frågorna eftersom 

vi utgick ifrån deras åsikter och uppfattningar. Detta menar Patel & Davidson (2003) vara av 

stor vikt att ha i åtanken vid intervjutillfällena. Kvale (1997) påpekar att samtalet är en viktig 

del för samspelet mellan individer. Vi ansåg det vara av vikt att skapa en så neutral och trygg 

atmosfär som möjligt för respondenten, men även för att få sanningsenliga svar. Enligt Patel 

& Davidson (2003) skapar intervjuare och respondent tillsammans ett samtal. Intervjuaren i 

avseendet att klarlägga ett forskningsdilemma medan respondenten deltar frivillig utan någon 

direkt nytta av intervjun.  

 

Semistrukturerade intervjuer användes för att vi önskade vara flexibla gentemot 

respondenterna. Respondenterna fick då en möjlighet att själva utveckla sina tankar kring 

ämnet (Denscombe, 2000). Samtidigt följdes en intervjumall med egenkomponerade frågor 

(se bilaga 2) för att förebygga att studiens syfte inte frångicks. Denscombe (2000) påpekar att 
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frågorna skall vara korta och precisa och ringa in den information som är avgörande för 

studien. Respondenterna fick, under intervjun, även se ett utdrag av tillägget i Lpo94 för att 

underlätta för dem när de skulle tolka tilläggets innebörd (se bilaga 3). I studien användes 

dessutom en låg grad av standardisering (Patel & Davidson, 2003), eftersom följdfrågor 

formulerades under tiden som intervjun fortlöpte. De största fördelarna med att använda 

kvalitativ intervju var att svarsfrekvensen blev hög och svaren blev uttömmande (Denscombe, 

2000).  

 

4.3 Urval 

Studien är utförd i Kristianstad kommun. Slumpmässigt valdes fyra pedagoger ut som arbetar 

i skolår 3. Det blev två kvinnor och två män i åldrarna 30 – 61 år. Anledningen till att skolår 3 

fokuserades var för att vi finner det troligt att det är i den åldern som barns medvetenhet 

börjar väckas, kring vilken effekt fysisk aktivitet har för deras välbefinnande. Pedagogen kan 

därför här tänkas spela en viktig roll för att inspirera och vägleda eleverna till medvetenhet 

och fysisk aktivitet. Pedagogerna är verksamma på tre olika skolor och två av de fyra 

pedagogerna arbetar på samma skola. Observationer och intervjuer utfördes med samtliga 

pedagoger.  

 

4.3.1 Etiska överväganden 

Vi har tagit del av de forskningsetiska principerna och enligt Vetenskapsrådet (2002) uppfylls 

de viktigaste av dessa. Respondenterna har fått en muntlig förfrågan om de ville delta i 

studien och en beskrivning av hur undersökningen skulle genomföras gavs. En redogörelse 

för studiens syfte gjordes i stora drag. Syftet preciserades dock inte på grund av att vi inte 

ville påverka pedagogernas handlingar och svar. Studiens resultat skulle då kunna bli 

missvisande och sanningsenligheten minska. Respondenterna fick även information om att 

deras deltagande var frivilligt och att de när som helst under pågående undersökning hade 

rätten att avbryta sin medverkan i studien. Det vill säga de kunde avvisa oss från 

observationstillfället samt avbryta intervjun i vilket skede som helst. För att värna om 

respondenternas integritet poängterades det för dem att de är anonyma för allmänheten samt 

att det material som samlas in enbart skall användas i denna studie. Efter att ha delgett 

respondenterna informationen rörande studien frågade vi muntligt efter deras samtycke om att 

delta i undersökningen.  
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4.3.2 Avgränsning 

Studie avgränsades till att fokusera på de planerade fysiska aktiviteter som sker under 

lektionstid, utöver ämnet idrott och hälsa. Planerad fysisk aktivitet är i denna studie all 

aktivitet som leds av en pedagog där eleverna får röra på sig. Tidsramen hade för oss ingen 

väsentlig betydelse. Det var inte heller av vikt när under dagen de planerade fysiska 

aktiviteterna utfördes utan det viktigaste var att eleverna fick möjlighet att vara fysiskt aktiva.   

 

4.4 Genomförande 

I ett tidigt stadium togs telefonkontaktad med rektorerna på de utvalda skolorna. De gav oss i 

sin tur klartecken och skickade oss vidare till respektive klasslärare för förfrågan. Vid kontakt 

med klasslärarna presenterade vi oss och berättade att vår studie skulle handla om elevers 

fysiska aktivitet. Vi beskrev undersökningens tillvägagångssätt och talade om att intervjun 

skulle ta ungefär 30 minuter. Vi påpekade också att pedagogernas svar behandlades 

konfidentiellt.  

 

Vid observationerna presenterade vi oss för klassen och berättade att vi skulle närvara under 

hela dagen. Vi poängterade att vår uppgift inte var att delta i undervisningen utan endast sitta 

med och observera vad som sker. Vi placerade oss sedan längst bak i klassrummet så att 

eleverna inte direkt skulle kunna se oss och förde anteckningar under observationstillfällena. 

Efter dagens slut utförde vi intervjuer med respektive klasslärare. Klasslärarna valde ut en 

lämplig plats för intervjun, där de ansåg att vi inte blev störda. Intervjuerna utfördes med båda 

skribenterna närvarande där en intervjuade och den andre förde fältanteckningar, detta som ett 

komplement till ljudupptagningen. Bandspelare nyttjades vid alla intervjuerna efter att 

intervjupersonerna givit tillåtelse. Under samtliga intervjuer utgick vi ifrån samma frågor men 

följdfrågorna varierade beroende på hur intervjuerna utvecklades.  
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5. Resultat och analys 
I resultat- och analysavsnittet redovisas intervjuerna och observationerna i löpande text för att 

kunna få det överskådligare samt finna kopplingar genom att uppmärksamma likheter och 

skillnader i respondenternas svar. Pedagogerna kommer att namnges A, B, C och D för att 

kunna hålla isär dem. Citat kommer även att användas från intervjuerna för att klargöra och 

stärka resultat och analys ytterligare. Rubrikerna till temana är citat tagna från intervjuerna 

med pedagogerna. Temana växte fram utifrån studiens syfte samt vad respondenterna svarade. 

 

5.1 ”Då man är aktiv naturligtvis”   
På frågan om vad fysisk aktivitet innebär svarade samtliga pedagogerna att det är när man är i 

rörelse på olika sätt, både snabbt och långsamt. Således var samtliga pedagoger medvetna om 

vad fysisk aktivitet är. Pedagogerna nämner likväl inte att fysisk aktivitet skall generera i att 

energiomsättningen i kroppen ökar. Pedagog C ansåg att fysisk aktivitet är ”…när man 

arbetar med kroppen, inte bara hjärnverksamheten, utan hela kroppen”. Därmed påvisade 

pedagog C att det inte enbart handlar om fysisk aktivitet och den fysiska hälsan utan om hela 

människans välbefinnande. Detta kan också urskiljas från pedagog D då hon nämnde att det är 

genom fysisk aktivitet som vi blir till hela människor och som vi mår bra.  

 

5.2 ”Det handlar om utrymme, tidsutrymmet”  
På frågan om pedagogerna strävar mot att erbjuda eleverna planerad daglig fysisk aktivitet 

svarade alla utom pedagog C att de inte gjorde det. Pedagog C uttalade att fysisk aktivitet och 

idrott ligger honom varmt om hjärtat och att han på alla sätt och vis försöker få in fysisk 

aktivitet under dagen. Han sade sig till exempel prata om aktuella idrottshändelser och låta 

eleverna gå en promenadslinga. Observationen visade dock inte någon ansats till fysisk 

aktivitet. Den största anledningen till att de övriga pedagogerna inte strävade mot daglig 

fysisk aktivitet var att tiden inte sågs räcka till. Frågan pedagogerna ställde sig var vad de 

skulle prioritera bort för att kunna få in den fysiska aktiviteten. Pedagog D menade att ”om 

man har mer fokus på ett område, exempelvis läsning, så tappar man en annan bit”. 

Följaktligen såg pedagogerna den daglig fysiska aktiviteten som ett eget ”ämne” istället för att 

integrera det på ett naturligt sätt i undervisningen.  
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Fastän de flesta av pedagogerna inte strävade mot att erbjuda fysisk aktivitet sade sig pedagog 

A, B och C ibland ge eleverna möjligheten till att röra på sig. Pedagog B uttryckte att det 

framförallt var: ”När myrorna dom börjar bli besvärliga”.  Trots pedagogernas påstådda 

erbjudande var ingen fysisk aktivitet iakttagbar i tre av pedagogernas klassrum. Pedagog D, 

som inte påstod sig ge möjlighet till fysisk aktivitet utförde, ändå vid tre tillfällen diverse 

lekar och aktiviteter, integrerat i undervisningen. Eleverna fick också springa en mindre runda 

inomhus. Detta kunde till viss del räknas som fysisk aktivitet och inbjöd även till rörelse. 

Pedagog D räknade trots det inte dessa aktiviteter som fysiska eftersom hon ansåg att man då 

bör bli lite svettig och andfådd. Aktiviteterna pågick allt ifrån tre minuter till 20 minuter och 

samtliga elever deltog. Det framkom således att ingen av pedagogerna planerade in fysisk 

aktivitet utan det skedde spontant när andan föll på och det gavs tillfälle.  

 

Pedagogerna sade sig inte heller uppfylla rekommendationen om 30 minuters planerad daglig 

fysisk aktivitet. Samtidigt menade pedagog C och D att det går i perioder för när de erbjuder 

fysisk aktivitet. Pedagog C uttryckte det så att ”…vissa veckor är det kanske lugnt och sen 

blir det mer påfallande och oftare vissa veckor”. Det kunde till exempel vara mer i fokus när 

pedagogerna gått en fortbildningskurs, exempelvis Röris (ett rörelseprogram skapat av Friskis 

och svettis som riktar sig till barn i åldrarna 6-9 år).  

 

Pedagogerna svarade på frågan om arbetslaget eller/och hela skolan arbetade med att få in 

planerad eller spontan daglig fysisk aktivitet. Det framkom att ingen av skolorna eller 

arbetslagen där pedagogerna ingår arbetade medvetet med att få in daglig fysisk aktivitet. 

Pedagog B uttryckte att ”Nej, alltså inte på lektionerna”. Pedagog D poängterade att deras 

skola hade utökat idrottens timplan för mellanstadiet. Pedagog A och C nämnde att det 

förekommit eller var planerat för framtida projekt. Bland annat var pedagog C med och bjöd 

in lokala idrottsföreningar för att inspirera eleverna till att bli eller vara mer fysiskt aktiva. 

Dessa aktiviteter genomfördes några gånger per termin eller i bästa fall någon gång i veckan 

men tycktes kräva för mycket planering och gjorde att andra fokuserade områden såsom 

läsning kom i skymundan.  Projekten nyttjades alltså inte till fullo eftersom andra ämnen fick 

möjligheten att göra anspråk på den tid som egentligen var avsedd för fysisk aktivitet. 

Samtliga pedagoger tycktes dessutom tro att barnskolan arbetar mer medvetet med fysisk 

aktivitet. Pedagogerna menade att barnskolan har mer resurser då det gäller pedagoger samt 

friare kursplan. Pedagogerna verkar följaktligen uppleva att det finns större utrymme och tid i 

barnskolan till fysisk aktivitet medan årskurs tre till fem har mer kunskapsmål att nå upp till.   



 23

5.3 ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 
aktivitet…”  
På frågan om pedagogerna var medvetna om att tillägget i Lpo94 finns sade sig pedagog B 

och C vara helt ovetande om det. De två pedagogerna som var medvetna om tillägget hade 

diskuterat det tillsammans med kollegor vid till exempel konferenser. När pedagogerna fick 

tolka tillägget yttrade pedagog A ”mycket låter vackert på papper men är svårt att efterleva”. 

Det blev tydligt att samtliga pedagoger tyckte att det mer eller mindre finns tvetydigheter och 

av det svårigheter att tolka samt realisera tillägget. Pedagogerna tolkade även överlag tillägget 

som att det gäller all fysisk aktivitet som utförs under hela skoldagen: exempelvis raster, 

idrottslektioner, planerade och spontana aktiviteter i undervisningen. Pedagog B tog fasta på 

att det i tillägget inte står ”…inom lektionstid utan inom ramen för hela skoldagen…”. 

Däremot gick pedagog A ett steg längre än de andra pedagogerna i sin tolkning, då hon sade 

att tillägget innebär ”…någon aktivitet per dag, när det passar in. Det förutsätter mer än att 

bara springa två varv runt huset på en dag och det krävs planering…”.  

 

Pedagogerna frågades om hur de ställer sig till tillägget i Lpo94 och om det finns några 

problem med att följa det. Pedagog B, C och D var väldigt positiva till tillägget medan 

pedagog A var varken eller och höll en lägre profil. Hon uttalade att ”När eleverna börjar bli 

trötta läser jag högt för dem men hade det funnits utrymme hade jag kanske utfört någon form 

av fysisk aktivitet”. Pedagog C i sin tur tyckte att tillägget ”ligger i tiden…med många yngre 

barn med fetma…”. Det handlar således om hur och vad pedagogerna väljer att prioritera i sin 

undervisning. Samtliga pedagoger fann att dilemmat med att uppfylla tillägget var 

tidsaspekten. Pedagogerna påpekade att det var så mycket annat som borde fokuseras, 

framförallt svenska, matematik och engelska. Detta, eftersom att det är i dessa ämnen som 

nationella prov utförs.  

 

5.4 ”Ju mer man rör sig, ju mer orkar man”  
Pedagogerna frågades om de upplevde några effekter med ökad fysisk aktivitet, positiva 

såsom negativa. Merparten av pedagogerna poängterade framförallt att 

koncentrationsförmågan förbättras genom fysisk aktivitet. Minskad fetma och ökade 

skolprestationer i olika ämnen var andra effekter som nämndes. Pedagog D betonade hur en 

elevs utveckling i matematik var enorm på grund av en timmes extra rörelseträning i veckan. 
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Hon uttryckte att ”det var det häftigaste jag sett!”. Tillsynes var alla pedagogerna medvetna 

om vilka positiva effekter som fysisk aktivitet har på eleverna. 

 

Frågan om pedagogerna ansåg eleverna ha ett behov av att röra på sig, utöver raster och 

idrottslektioner yttrade alla pedagogerna att de kunde se ett behov hos eleverna av att röra på 

sig under dagen. De drog bland annat paralleller till att allt fler barn är inaktiva på sin fritid då 

de tillbringar mer tid framför tv och datorn än är fysiskt aktiva. Pedagog A och B upplevde i 

synnerhet behovet av rörelse som störst på eftermiddagarna medan pedagog C och D såg 

behovet vid flera olika tillfällen under dagen. När behovet uppmärksammades handlade det 

oftast om att arbetspassen var för långa och att koncentrationsförmågan minskat. 

Observationerna visade att redan efter 20 – 30 minuter in på lektionerna började eleverna mer 

eller mindre att röra på sig. De tog sina rundor för att vässa pennor, dricka eller gå på 

toaletten. Eleverna hade alltså ett behov av att röra på sig med jämna mellanrum. 

 

5.5 ”Asså skolan har ju en suverän skolgård”   
På frågan om pedagogerna tyckte att det fanns utrymme och möjligheter till att utföra fysiska 

aktiviteter inomhus sade Pedagog A att det inte fanns tillräckligt med plats för detta i 

klassrummet. Hon tyckte dessutom gymnastiksalen vara liten och dålig. Svaret grundade hon 

på hur bänkarna var placerade i klassrummet. I observationen synliggjordes detta även då 

bänkarna stod i rader, spridda över hela klassrummet. Övriga pedagoger framhävde att det 

definitivt fanns möjligheter att ha fysisk aktivitet i klassrummet. Samtidigt nämnde ingen av 

de fyra pedagogerna hur det skulle kunna ske och det var inte heller iakttagbart i 

observationerna. Observationerna i samtliga klassrum visade emellertid att klassrummets 

storlek och miljö skulle kunna inbjuda till fysisk aktivitet vid en alternativ möblering.  

 

Pedagogerna frågades om vilka möjligheter till fysisk aktivitet skolgården erbjuder eleverna. 

Alla pedagogerna var eniga om att skolgårdarna på respektive skola inbjuder eleverna till att 

vara fysiskt aktiva. Det fanns exempelvis både fotbollsplan, hinderbana, gungor, grön- och 

skogsområden som eleverna kunde vistas på. Eleverna hade dessutom tillgång till olika 

redskap och leksaker, såsom bollar, hopprep och cyklar. Även observationerna visar att 

skolgårdarna erbjuder mycket, samt olika varianter av fysisk aktivitet. Tydligt i 

observationerna är dock att detta utrymme inte nyttjas i avseende att erbjuda eleverna fysisk 

aktivitet under lektionstid. Ingen av pedagogerna yttrade, då de resonerade kring skolgården, 
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dess möjlighet för lektionsundervisningen. Trots pedagogernas positiva inställning till 

skolgårdens möjligheter rörde resonemanget kring dess användning för fysisk aktivitet främst 

”rasterna” så när som då pedagog B och C antydde att de emellanåt har planerat in 

uteaktiviteter.  

 

5.6  ”Om man tittar på det stora hela” 
En tydlig diskrepans mellan pedagog C inställning och de resterande pedagogernas inställning 

till tillägget var märkbar. Trots att pedagog C också nämnde tidsbrist som ett problem var han 

den enda som sade sig sträva mot att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet. Ambitionen hos 

pedagog C, att uppfylla tillägget, finns men i nuläget når han inte upp till målet. Pedagog C 

tyckte även att 30 minuters planerad daglig fysisk aktivitet vara genomförbart. Han sade sig 

likaså vara på god väg då han ser det ur ett längre perspektiv och inte räknar dag för dag. 

Pedagog D däremot kan påstås till viss del erbjuda eleverna fysisk aktivitet trots att hon inte 

strävade emot det; Till exempel då hon lät eleverna springa ett varv inomhus. Följaktligen 

fanns det hos pedagog D en medvetenhet om att eleverna inte kan sitta stilla hur länge som 

helst och därav sågs hon göra kloka val för att underlätta elevernas skoldag. Hon har goda 

möjligheter att kunna nå upp till tillägget samt rekommendationen om 30 minuters daglig 

fysisk aktivitet men är i dagsläget inte riktigt där än. Tvärtom har pedagog B inga direkta 

intentioner att vilja ta in fysisk aktivitet under lektionerna. Han menade att ”det får bli på 

rasterna som de får vara fysiskt aktiva”. Således når pedagog B varken upp till tillägget eller 

rekommendationen. Trots att pedagog B ansåg att det finns både möjligheter och behov är det 

inget primärt mål att uppfylla. I klassrummet blir istället den fysiska aktiviteten mer inslag, i 

form av ramsor och lekar. Pedagog A uppnår inte heller målet med att erbjuda daglig fysisk 

aktivitet. Trots att hon inte visade någon ansats till att sträva mot tillägget var hon positiv till 

det. Hon var också påtagligt medveten om elevernas behov och vilka effekter som fysisk 

aktivitet kan ge upphov till. Tiden är alltså huvudfaktorn för hur mycket fysisk aktivitet som 

pedagogerna erbjuder eleverna. Motivet ses vara att det är så många ”måsten” och därför 

tvingas de prioritera bort något. Dock verkar det vara pedagogernas vilja och intresse som är 

den största anledningen till att eleverna inte erbjuds någon fysisk aktivitet. Uppenbarligen är 

det lättare att prioritera bort fysisk aktivitet på grund av tidsbrist än att minska ner på 

kärnämnena, eftersom samtliga pedagoger antyder att eleverna sannolikt är tillräckligt fysiskt 

aktiva under rasterna.  



 26

6. Diskussion 
Dagens samhälle har utvecklats till ett bekvämsamhälle där till exempel datorn, bilen och tv:n 

blivit naturliga inslag i vår vardag (Strandell & Bergendahl, 2002; Hemmingsson, 2007). 

Detta har medfört en mer inaktiv livsstil för oss individer. I och med denna 

samhällsutveckling samt vikten av att vara fysiskt aktiv fick Läroplanen (Lpo94) 2003 

följande tillägg ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen”. Utifrån detta tillägg var syftet att undersöka om fyra pedagoger 

följer läroplanstillägget om elevers rätt till daglig fysisk aktivitet. Delsyfte var att ta reda på 

om de fyra pedagogernas uppfattning om huruvida de följer läroplanstillägget.  

 

 

Resultatet visade att samtliga respondenter var på det klara med vad fysisk aktivitet innebär. 

De ansåg att fysisk aktivitet är när kroppen är i rörelse och när man utför olika former av 

rörelse, både snabba och långsamma. Respondenternas förklaringar stämde till stor del 

överens med Caspersen, Powell & Christenson (1985) definition, utom i avseendet att de inte 

nämner att energiomsättning skall öka för att det skall räknas som fysisk aktivitet. Pedagog C 

och D nämnde dessutom att fysisk aktivitet handlar om hela människans välbefinnande, vilket 

Fondiller (1994) menar vara en holistisk syn på hälsa. Pedagog C och D avsåg alltså inte bara 

de fysiologiska faktorerna utan också de mentala och sociala. Precis som Brülde & Tengland 

(2003) förespråkar vara en helhetssyn på hur människan mår och fungerar bäst. Pedagog A 

och B i sin tur uttalade inte att de avsåg hela människans välbefinnande vilket kan tyda på en 

icke-holistisk syn. 

 

I slutrapporten 2005 från Myndigheten för skolutveckling framgår det att alla skolor inte 

följer tillägget i Lpo94 om att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen. I resultatet från denna studie blev det uppenbart att respondenterna inte erbjuder 

eleverna någon daglig fysisk aktivitet och därav uppfyller de inte heller tillägget. Samtliga 

respondenter tyckte att tiden inte räcker till för att få in fysisk aktivitet eftersom det är så 

mycket annat som skall prioriteras. Vi ställer oss undrande till om det verkligen är tiden som 

är huvudmotivet? Nordlund, Rolander & Larsson (1998) yttrar att redan efter 5-10 minuters 

fysisk aktivitet kan hälsofrämjande effekter erhållas och barns rörelsebehov stillas. 

Myndigheten för skolutvecklingen (2005) påpekade i sin tur att fysisk aktivitet skall 

integreras i undervisningen. Dessa påståenden betraktar vi som starka argument för att fysisk 

aktivitet inte behöver ta någon nämnvärd tid och därför inte heller inkräkta på ordinarie 
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undervisningstid. Vi tror snarare att det handlar om engagemang och intresse för fysisk 

aktivitet än tiden i fråga eftersom det vi tycker om att göra det gör vi mer än gärna medan det 

som vi inte är så intresserade av drar vi oss för att utföra. NCFF (2006b) och Sollerhed (2007) 

bekräftar vår uppfattning, då de poängterar att pedagogers engagemang och inställning är 

viktigt för att kunna erbjuda eleverna fysisk aktivitet. Emellertid kan vi ändå se tiden som en 

begränsningsfaktor då allt fler uppgifter och ansvarsområden tycks läggas på pedagogen. Vi 

hyser likaså en åsikt om att det inte endast hänger på pedagogens motivation och attityd för att 

främja elevernas fysiska aktivitet utan rektorns inställning spelar också in. Respondenterna 

yttrade att varken skola eller arbetslagen där de är verksamma medvetet arbetar med att få in 

daglig fysisk aktivitet. Myndigheten för skolutveckling (2005) menar att skolan är en viktig 

arena för att främja elevernas fysiska aktivitet. Det krävs alltså samarbete på skolorna samt 

klarare direktiv från skolledning för att få in fysisk aktivitet i undervisningen. Kunskap och 

fortbildning är två andra viktiga faktorer för att främja fysisk aktivitet. Strandell & 

Bergendahl (2002), Ericsson (2005) och Sollerhed (2007) påpekar just detta och hävdar att det 

kan vara svårt att motivera till fysisk aktivitet om kunskap och metoder saknas. Två av 

respondenterna fann att efter en fortbildning så arbetas det mer aktivt med det som behandlats 

på kursen och sen efter en tid är det något annat som kommer i fokus. Dessutom sade sig två 

av de fyra respondenterna inte veta om tillägget.  

 

Precis som Myndigheten för skolutveckling (2005) kommit fram till upplever också samtliga 

respondenter att tillägget i Lpo94 har brister, så som att det är otydligt formulerat. 

Respondenterna tyckte det vara svårt att veta vad i tillägget det är som bör fokuseras och 

därmed är det även svårt att realisera det i verksamheten. Sollerhed (2007) styrker 

respondenternas resonemang. Vi håller fullständigt med eftersom orden skall och sträva efter 

används i samma mening och därför gör det svårt att veta om tillägget är ett strävans mål eller 

ett uppnående mål. Likväl står tillägget under rubriken skolans uppdrag och skall därmed 

följas. I tillägget nämns inte heller hur länge de fysiska aktiviteterna skall pågå, vilka former 

eller intensitet som aktiviteterna skall ha. Samtliga respondenter åsyftade, när de tolkade 

tillägget, all fysisk aktivitet; planerad respektive oplanerad, som sker under hela skoldagen. Vi 

upplever att den otydliga formuleringen: inom ramen för hela skoldagen, ger respondenterna 

möjligheten att tolka tillägget så att de kan kringgå det och på så sätt kommer undan att 

erbjuda eleverna fysisk aktivitet. Vår förhoppning är dock att resultatet hade sett annorlunda 

ut på skolorna om läroplanstillägget hade haft tydligare riktlinjer. 

 



 28

Trots att respondenterna inte erbjuder eleverna någon daglig fysisk aktivitet är det positivt att 

de: är medvetna om vilken betydelse fysisk aktivitet har för eleverna, ser att eleverna har ett 

behov av att röra på sig samt att de upplever att de har tillfredsställande skolgårdar som kan 

inspirera och locka till fysisk aktivitet. Ericsson (2005) understryker att fysisk aktivitet är en 

av de viktigaste byggstenarna för hur vi individer utvecklas. De positiva effekter, som 

respondenterna nämnde, med fysisk aktivitet var förebyggandet av fetma, förbättrad 

koncentrationsförmåga samt ökade skolprestationer (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993; 

Manley, 1999; Ericsson, 2003; Folkhälsoinstitutet, 2004; Hemmingsson, 2007). Andra 

positiva effekter som har fastställts ha ett samband med fysisk aktivitet, men som 

respondenterna inte nämnde, är förbättrad psykisk hälsa, förhindrandet av hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, cancer och för tidig död (Folkhälsoinstitutet, 1997; U.S. Department 

of Health and Human Services, 1998; Manley, 1999; Ortega m.fl., 2008). En förklaring till att 

respondenterna inte uppmärksammade dessa effekter skulle kunna vara att de inte direkt är 

kopplade till skolan och elevernas skolgång. Ericsson (2005) framhåller att det är av vikt att 

det finns bra utrymme i utemiljön för att utföra rörelseaktiviteter. Respondenterna berättade 

att eleverna hade tillgång till både hinderbana, grönområde och fotbollsplan. Myndigheten för 

skolutveckling (2005) poängterar att skolgården bör användas som en tillgång för elevernas 

inlärning och utveckling. Respondenterna skulle alltså med enkelhet kunna nyttja dessa 

platser som inspirationskälla och stöd för att få in fysisk aktivitet under lektionstid. Det som 

också kan ses som positivt är, att även om respondenterna inte prioriterade den planerade 

fysiska aktiviteten, att eleverna ändå fick tillfällen att röra på sig, detta framförallt genom 

rasterna. Spontan rörelse uppkom dessutom då eleverna gick för att hämta saker eller i 

avbrotten, i form av lekar, som gjordes i undervisningen. Således får eleverna utöver ämnet 

Idrott och hälsa sina största behov av rörelse tillfredställda genom spontana eller oplanerade 

aktiviteter. Detta är inte att förglömma, eftersom det viktigaste trots allt är att eleverna får 

möjligheten till att vara fysiskt aktiva.  

 

Vi anser att samtliga respondenter har möjligheter att kunna uppfylla läroplanstillägget och 

pedagog C och D är redan en god bit på vägen. Dels har de intresset dels använder de sig av 

oplanerade avbrott i undervisningen. Däremot kan ingen av respondenterna sägas stötta med 

30 minuters daglig fysisk aktivitet, vilket Regeringen i samband med tilläggets uppkomst 

ansåg kunna vara ett riktmärke för skolorna att sträva mot. Samtidigt säger den svenska 

rekommendationen att barn dagligen skall vara fysiskt aktiva i 60 minuter (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). Pedagog A och B saknar intentioner att nå upp till tillägget i Lpo94 
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eftersom de till största delen ser hindren och inte möjligheterna. Samtliga fyra respondenter 

behöver alltså en knuff i rätt riktning. Detta är allas ansvar, kommun såsom skola/rektor och 

pedagogers. Hur en förändring skall komma till stånd är följaktligen en fråga att fundera över? 

Det som dock står klart är att det krävs kunskap, samarbete, intresse, engagemang och en 

tydligare formulering av tillägget för att en förändring skall kunna bli möjlig.  

 

6.1 Fortsatt forskning 
Denna studie har lett till att det uppkommit nya frågor och funderingar. Frågor som väckts är 

till exempel hur rektorerna ställer sig till tillägget och vilken sorts fortbildningen som 

pedagogerna menar sig behöva. Därför anser vi att vidare forskning kring ämnet är att 

uppmuntra. Vår uppfattning är att många skolor inte arbetar med att få in den dagliga fysiska 

aktiviteten i undervisningen. Därav skulle en utökad studie kring hur skolor uppfyller tillägget 

i Lpo94, utöver ämnet Idrott och hälsa, vara av intresse.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Tanken var från början att genomföra studien på två skolor med två pedagoger på varje skola. 

Men då ett missförstånd mellan oss och en av skolornas rektorer skedde fick vi söka upp en 

tredje skola för att kunna fullfölja vår studie. Således kan detta ha lett till en snedfördelning av 

resultatet då två av de fyra pedagogerna som medverkade i studien arbetar på samma skola.  

Valet att observera under en skoldag kan också ha haft betydelse för resultatet och dess 

reliabilitet eftersom att ett observationstillfälle kan ses som för lite. Vi bedömer dock det så 

inte vara fallet då studiens syfte var att undersöka om pedagoger dagligen erbjuder eleverna 

fysisk aktivitet och därför skulle det inte spela någon större roll om flera observationer gjorts 

eftersom att erbjudande om fysisk aktivitet skall ske varje dag.  

 

Valet att endast delge respondenterna information om studien muntligt finner vi vara 

tillräckligt. Likväl kan vi se, såhär i efterhand, att missförståndet mellan oss och en av 

rektorerna skulle kunna ha förhindrats om vi hade skickat ut ett missiv som varje pedagog fått 

skiva under. Det skriftliga missivet skulle då ha kunnat vara en säkerhet, främst för 

respondenterna men även för oss som forskare. Till exempel skulle respondenterna ha kunnat 

få svart på vitt vad det var de gett sitt samtycke till och vi som forskare skulle ha haft ryggen 

fri för eventuella missuppfattningar och konflikter. Valet att frångå den forskningsetiska 
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principen angående att ange studiens verkliga syfte gjordes för att överhuvudtaget kunna göra 

studien möjlig. Om det verkliga syftet preciserats så hade respondenterna kunnat forma sin 

undervisning och sina svar i intervjun utifrån studiens syfte. Vi är väl medvetna om att vi inte 

fullt ut handlat korrekt gentemot respondenterna eftersom vi inte angett det riktiga syftet. 

Detta skulle kunna leda till en konflikt mellan oss som forskare och respondenterna eftersom 

risken finns att respondenterna skulle kunna känna sig förda bakom ljuset när det verkliga 

syftet uppdagades. Vi är också medvetna om att studiens omfattning inte kan gälla för alla 

skolor i skolår 3.  Studien ger likväl en uppfattning om hur ett fåtal pedagoger i Kristianstads 

kommun följer tillägget i Lpo94 samt hur de eventuellt arbetar med tillägget. Hade en mer 

omfattande studie gjorts som inriktat sig på samtliga skolor, i skolår 3, i kommunen skulle en 

större tillförlitlighet om läroplanstillägget efterlevs kunnat bli synlig.  
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7. Sammanfattning 
Allt fler barn har blivit mer och mer stillasittande framför datorn och tv:n, detta påverkar i sin 

tur deras hälsa negativt. Eftersom att barn till större delen av dagen befinner sig i skolan 

menar vi att skolan har en avgörande roll för att främja elevernas hälsa genom att se till så de 

är fysiskt aktiva. Därför fångade Lpo94:s tillägg, om daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen vårt intresse. 

 

Huvudsyftet med studien var att undersöka om fyra pedagoger följer läroplanstillägget om 

elevers rätt till daglig fysisk aktivitet. Delsyfte var att ta reda på om de fyra pedagogernas 

uppfattning om huruvida de följer läroplanstillägget.  

 

Forskningsbakgrunden tar upp hur människors fysiska aktivitetsgrad har förändrats i takt med 

samhällets tekniska utveckling. Vidare tas allmänna vinster med fysisk aktivitet upp samt 

vilken betydelse den har för elevernas skolgång. Det som också behandlas är vilka 

möjligheter och åtaganden skolan har till att erbjuda fysisk aktivitet. Andra rubriker som tas 

upp är definition, rekommendation och projekt kring fysisk aktivitet.  

 

Studien bestod av kvalitativa metoder i form av intervjuer och observationer. Intervjuerna 

sågs som ett komplement till observationerna för att kunna få ett djup i studien. Studien är 

utförd i Kristianstads kommun och respondenterna bestod av fyra pedagoger, verksamma i 

skolår tre. 

 

Resultatet visade att pedagogerna inte prioriterar eller strävar efter att få in fysisk aktivitet i 

undervisningen. Därmed uppfylls inte tillägget i Lpo94, om att erbjuda daglig fysisk aktivitet. 

Positivt var ändå att eleverna har möjlighet till fysisk aktivitet i form av spontana och 

oplanerade aktiviteter från pedagogernas sida. Resultatet åskådliggjorde även att pedagogerna 

var medvetna om vad fysisk aktivitet är samt vilka effekter fysisk aktivitet har på eleverna. De 

ser också att eleverna har behov av att röra på sig under skoldagen. Dock sägs tiden vara en 

bristvara som föranleder att fysisk aktivitet inte utförs. Det framkom dessutom att 

skolgårdarna kan erbjuda eleverna fysisk aktivitet.   
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Bilaga 1 
 
Observationsschema  
 
Datum:  Skola:   
     

Antal elever:     
     
     
Allmänt:         
       
       
       
       
       
       
       
          
       

Tid & Plats Händelse     
       
       
       

       
       
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          

 



 38

1. Förekommer det fysisk aktivitet under skoldagen, utöver ämnet idrott och hälsa?  
Planerad/spontan? 
 
2. Vilka former av fysiska aktiviteter är det frågan om? 
 
3. Hur länge pågår varje aktivitet? 
 
4. Hur många elever deltar aktivt/deltar inte aktivt? 
 
5. Var utförs den fysiska aktiviteten och hur ser miljön ut där? 
 
6. Tillfredställs rekommendationen om 30 minuters daglig fysisk aktivitet, utöver ämnet 
idrott och hälsa? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
1.  Hur skulle du vilja definiera fysisk aktivitet och vad innebär det för dig att vara fysiskt 
aktiv? 
 
2. Anser du att eleverna har ett behov av att röra på sig mer än på raster och idrottslektioner? 
 
3. Strävar du emot att erbjuda alla elever planerad daglig fysisk aktivitet, utöver ämnet idrott 
och hälsa?  
 
4. Hur arbetar du för att få in daglig fysisk aktivitet? Planerad eller spontan aktivitet? 
Om inte: Av vilken anledning arbetar du inte med att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet? 
 
5. Arbetar hela skolan med att få in daglig fysisk aktivitet? Hur görs det i så fall? 
Om inte: Arbetar arbetslaget med att få in daglig fysisk aktivitet? Hur görs det i så fall? 
 
6. Vilka möjligheter till fysisk aktivitet erbjuder skolgården eleverna, anser du? 
 
7. Anser du att det finns utrymme och möjligheter till att utföra fysiska aktiviteter inomhus? 
 
8. Från och med juni 2003 infördes ett tillägg i Lpo94 om att alla skolor ” skall sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” Var du medveten 
om att detta tillägget finns? 
 
9. Hur tolkar du tillägget? 
 
10. Hur ställer du dig till tillägget? Finner du några problem med att följa det? Vilka i så fall? 
 
11. Anser du att du inom ramen för hela skoldagen tillfredställer elevernas behov av 30 
minuters planerad fysisk aktivitet, utöver ämnet idrott och hälsa? Varför? Varför inte? 
 
12. Upplever du (att det finns) några effekter med ökad fysisk aktivitet? Positiva/negativa 
 
13. Brukar alla elever aktivt delta i de planerade fysiska aktiviteterna, utöver ämnet idrott och 
hälsa?  
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Bilaga 3 
 
Tillägget i Lpo94: 
 
”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig 

fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. […] 

Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas” 

(Lpo94).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


