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Abstrakt 

Syftet med undersökningen är att undersöka barns och pedagogers uppfattningar om skolbarns 

fysiska aktivitet och vad skolor gör för att tillgodose deras rörelsebehov. Vi har använt oss av 

en kvalitativ metod i form av frågeformulär med öppna frågor till pedagoger, samt kvantitativ 

metod i form av en enkätundersökning med barnen. Totalt sex pedagoger från fyra skolor har 

svarat på frågeformuläret, och 218 barn i åldrarna åtta till tio år från samma skolor besvarade 

enkäten. Genom undersökningen har vi fått kännedom om hur de tillfrågade barnen uppfattar 

sin fysiska aktivitet både i skolan och på fritiden, resultatet visade att 83 % av barnen att de 

tyckte motion är viktigt och 73 % att de rörde på sig tillräckligt mycket. Pedagogernas svar 

visar att barnen har idrottslektioner mellan 50 till 90 minuter varje vecka och en tredjedel av 

klasserna har organiserad rastverksamhet som ofta innehåll fysisk aktivitet varje dag. NCFF 

menar på att barn behöver ha en hög nivå av fysisk aktivitet, vilket enligt forskning av Statens 

folkhälsoinstitut endast följdes av 10-20 % år 2009, det är det vår slutsats att det finns en god 

sannolikhet att barnen i vår undersökning rör sig mer än så.  

 

Nyckelord: Barnperspektiv, enkätundersökning, frågeformulär, hälsa, idrottslektioner, 

kvalitativ studie, kvantitativ studie, lågstadiet, pedagoger, rörelsebehov, skolverksamhet, 

uppfattningar om fysisk aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Mikael har jobbat inom förskola och skola i ungefär 25 år, där de 10 sista åren har varit som 

resurs för barn med speciella behov. Han tycker om att vara ute i naturen, till exempel vandra 

eller paddla kanot. Robert har arbetat i skolverksamheten över 10 år där han bland annat har 

varit idrottslärare för klasser i mellan- och högstadiet, samt suttit med i skolans hälsogrupp. 

Han har dessutom tränat aktivt sedan tidig ålder i både individuella sporter och lagsporter.  

    Det vi båda har gemensamt är att vi har ett stort intresse för fysisk aktivitet och hälsa, både 

i skolverksamheten och på fritiden. Vi har alltid varit intresserade av barns fysiska aktivitet, 

deras fysiska och psykiska hälsa och sambandet mellan dessa. Så vilket ämne vi skulle skriva 

om var inte svårt att bestämma, däremot tog det ett tag att smalna av vårt fokus då vi i början 

ville ta reda på så mycket. I detta fick vi hjälp av vår handledare Magnus Blixt, vilket vi är 

tacksamma för. Tills sist vill vi också tacka skolorna som ställde upp på undersökningen och 
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1 Inledning 

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF 2009, s. 4) 

menar på att barn och ungdomar behöver ha en hög nivå (se s. 4 för definition) av fysisk 

aktivitet, vilket enligt undersökningar av Statens folkhälsoinstitut från 2009 (se NCFF 2009, 

s. 4) endast följs av mellan tio och tjugo procent av landets barn. Stämmer verkligen detta, rör 

sig barn så lite idag? Vilka uppfattningar finns om barns fysiska aktivitet? Precis som Örjan 

Ekblom (2011, s. 32) skriver om anser vi det är önskvärt med forskning om barns fysiska 

aktivitet då de är betydelsefulla mål för samhället.  

 

1.1 Syfte 

Syftet är att ta reda på uppfattningar om skolbarns fysiska aktivitet och vad skolorna i 

undersökningen gör för att tillgodose deras rörelsebehov. 

 

1.2 Undersökningsfrågor 

• Vad gör skolorna konkret för att fysiskt aktivera barn både i skolverksamheten och på 

fritiden enligt sex pedagoger? 

 

• Hur fysiskt aktiva är skolbarn i åldrarna 8-10 år enligt barnen själva och hur ser de på 

motion och dess påverkan på hälsotillståndet? 

 

• Vad är barnens uppfattning om sin trivsel och innehållet på sina egna idrottslektioner? 

 

2 Bakgrund 

Vi har valt att dela upp litteraturen i tre olika delar för att göra det mer överskådligt , men 

inleder med en begreppsdefinition för att förklara vad vi menar med olika termer som 

kommer att användas genomgående I studien.  

 

2.1 Begreppsdefinition 

Likt Rosenqvist och Andrén (2006, s. 56) tänkte vi att en begreppsdefinition kan vara en bra 

idé då vi känner att viktiga begrepp inte får en förklaring på något annat ställe i arbetet.  Det 

finns flera anledningar till varför vi väljer att göra detta; det första är naturligtvis för att vi vill 

att alla läsare bättre ska kunna förstå samtliga delar av texten och på så vis kunna få ut mer av 

att läsa den. Det andra är att gå djupare in på ordens betydelse för att läsare ska kunna bilda 
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sig en bättre uppfattning om ämnets innebörd. Det tredje är att vissa begrepp kan ha olika 

meningar beroende på i vilket sammanhang man hör det och vi vill vara tydliga med vilken 

betydelse de har i vårt arbete.  

 

• Fysisk aktivitet - aktivitet som höjer energiförbrukningen i musklerna (Nuori Suomi 2008, s. 

86) 

 

• Fysisk aktivitet i skolan - till exempel idrottslektioner, utflykter, raster, samt när man tar sig 

fram och tillbaka från skolan (Nuori Suomi 2008, s. 86) 

 

• Fysisk aktivitet på fritiden - all aktivitet utanför skolverksamhetens ramar (Nuori Suomi 

2008, s. 86) 

 

• Hälsa - ett samlat begrepp för hur man mår fysiskt, psykiskt och socialt (Nuori Suomi 2008, 

s. 88) 

 

• Idrott - en styrd fysiskt aktivitet med ett förutbestämt mål (Nuori Suomi 2008, s. 88) 

 

• Kondition - organens förmåga att förse kroppen med syre och energi under en längre 

aktivitet (Nuori Suomi 2008, s. 89) 

 

• Motion - kroppsrörelse (Svenska akademien 2006) 

 

• Skolverksamhet - enligt Skolverket (2011a, s. 4) räknas fritidshemmet från den 1 juli 2011 

in i skolverksamheten, samt har ett medansvar för uppdraget och målen 

 

• Vardagsmotion - ej styrd fysisk aktivitet som hänger ihop med vardagliga händelser, till 

exempel att ta sig fram och tillbaka till skolan (Nuori Suomi 2008, s. 90) 

 

2.2 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Svenska Läkaresällskapet (se Statens folkhälsoinstitut 2012) anser att alla oavsett ålder bör 

vara fysisk aktiv åtminstone en halvtimme varje dag, där detta menas med minst en intensitet i 

likhet med en rask promenad. Dock påpekar de att mer och hårdare fysisk aktivitet än så 

naturligtvis ger bättre effekt på hälsan.  
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De nordiska rekommendationerna för barn enligt Nordiska Rådet (2004 se Statens 

folkhälsoinstitut 2012) är minst en timme fysisk aktivitet varje dag, dock poängteras det att 

detta bör inkludera både hårdare och lättare aktivitet. Vidare menar de på att den fysiska 

aktiviteten kan spridas ut under dagen, samt att dessa bör innehålla olika typer av rörelse för 

att tillgodose kroppens olika behov.  

    Sundhedsstyrelsen (2012) i Danmark rekommenderar att barn och ungdomar 5-17 år är 

fysiskt aktiva minst en timme om dagen med åtminstone relativt hög intensitet, utöver det som 

räknas som lättare och naturliga rörelser. De menar på att det minst tre gånger i veckan ska 

vara ett pass med hög intensitet som varar i minst en halvtimme för att ordentligt träna 

konditionen och musklerna. Med relativt hög intensitet menar de till exempel gå eller cykla 

till skolan, gå i trappor och leka på ett sätt så att pulsen ökar. Aktiviteter med hög intensitet 

anser de är till exempel bollsporter, jogging, simning och styrketräning.  

    En finsk expertgrupp för fysisk aktivitet för barn och unga tillsatt av Nuori Suomi (2008, s. 

16) rekommenderar finska barn i åldrarna 7-12 att ägna sig åt fysisk aktivitet en till en och en 

halv timme varje dag, fast råder att de ska röra på sig ännu mer än så. Det poängteras även att 

barnen inte bör vara utan fysisk aktivitet mer än någon dag då och då, utan de behöver röra sig 

kontinuerligt för att må bra och utvecklas på ett normalt sätt.  

 

2.3 Styrdokument för skolverksamheten 

Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011b, ss. 27-28) är olika typer av fysisk aktivitet en av grunderna 

till människans välbefinnande. Eleverna ska även bli bekanta med möjligheterna att framställa 

bra levnadsvanor, samt få kunskap om hur olika fysiska aktiviteter påverkar deras fysiska och 

psykiska välbehag. I verksamheten ska eleverna få komma i kontakt med olika sätt att träna 

de motoriska grundformerna.  

    I Allmänna råd och kommentarer: kvalitet i fritidshem (Skolverket 2007, ss. 23-24) står det 

att fritidshemmets verksamhet ska stimulera och engagera olika typer av fysisk aktivitet och 

lek, samt att detta förhoppningsvis kan leda till ett fortsatt intresse hos eleverna när de slutar 

på fritidshemmet. På grund av barns rörelsebehov är det också angeläget att kunna ge flera 

möjligheter till regelmässig fysisk aktivitet under fritidshemmets tid som leder till lust och lek 

där alla barnen vill vara med. Enligt Skolverket (2007, s. 22) ska fritidshemmet komplettera 

skolan genom att blanda kvalitativ omsorg med pedagogisk verksamhet i syfte att uppnå 

målen i läroplanen, samt erbjuda barnen en utvecklande och stimulerande fritid som stödjer 

deras fysiska utveckling. Skolverket (2007, s. 12) menar på att fritidspedagogen kan tillföra 

ett annat perspektiv genom att bidra med praktisk och laborativ metodik.  
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Skolverket (2011b, s. 9) menar på att skolan i samarbete med hemmet ska stödja barns 

utveckling till aktiva och ansvarskännande människor. De (Skolverket 2011b, ss. 14-17) 

påpekar även att eleverna behöver få både kunskap och förståelse för hur den egna livsstilen 

påverkar hälsan, samt en inblick i närsamhällets föreningsliv.  

    Enligt Skolverket (2011c) ska elever efter genomgången grundskoleutbildning ha fått minst 

6 665 timmars undervisning, varav 500 timmar ska läggas på ämnet Idrott och hälsa, vilket 

motsvarar ungefär 95 minuter i veckan om man räknar att eleverna går i skolan 35 veckor 

varje kalenderår.  

 

2.4 Tidigare forskning och litteratur 

Motion är oerhört viktigt för barn; några av anledningarna till detta är att det har positiv effekt 

på hjärtat, immunförsvaret och kärl (Wilhelmsson 2005, s. 188). Det har en stor påverkan på 

både den kroppsliga och emotionella utvecklingen, samt tillsammans med en hälsosam kost 

förebygger fetma och liknande sjukdomar. Fastän man ska motivera och inspirera barn till att 

motionera bör man vara försiktig med för många krav då detta kan göra att barnen förlorar 

lusten och får en negativ syn på sina fysiska aktiviteter (Wilhelmsson 2005, ss. 189-190). 

Dessutom kan för hård och ensidig träning kan leda till skador, vilket gör att det är en bra idé 

att träna flera olika rörelseformer.  

    Enligt undersökning från 2006-2007 där föräldrarna till 640 barn 7-9 år svarade på frågor 

om barnens fritid, visade resultaten att ungefär 70 procent av barnen höll på med idrott på 

fritiden i princip varje vecka (Statistiska centralbyrån 2009, s. 15).  

    Förutom påverkan på konditionen och musklerna stimulerar fysisk aktivitet barns mentala 

utveckling och förbättrar den psykiska hälsan. Dessutom ger det bättre sömn, samt både ökad 

koncentrations- och inlärningsförmåga (Riksidrottsförbundet 2009, s. 4).  

     Barn och ungdomar behöver ha en hög nivå (definition av vad hög nivå innebär saknas) av 

fysisk aktivitet, vilket enligt en undersökning av Statens folkhälsoinstitut från 2009 endast 

följs av mellan tio och tjugo procent av landets barn (NCFF 2009, s. 4).  

    I artikeln Fysiskt aktiv skolpendling nämns rekommendationen att barn och ungdomar ska 

vara måttligt fysiskt aktiva 60 minuter om dagen (Dang, Lundvall, Engström och Schantz 

2006, s. 15). Vidare menar författarna på att om barn och ungdomar har en fysisk aktiv 

skolpendling så motsvarar det mellan 20-30 % av denna rekommendation enligt forskning 

från 2001. I artikeln nämns även en mininivå för vad barn och ungdomar behöver vara fysiskt 

aktiva, som är 30 minuter var dag. Även de barn som inte är så fysiskt aktiva under resten av 

dagen kommer enligt undersökningen upp till en nivå av 50-67 % av det rekommenderade 
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minimåttet om de har en aktiv skolpendling.  

    Det finns en konstant önskan om varierande forskningsinsatser angående fysisk aktivitet 

när det gäller barn och ungdomar då de är viktiga mål för samhället. Det ofta är konsekvenser 

på hälsan av mängden fysisk aktivitet som får störst fokus i forskning istället för den ökade 

aktiviteten i sig. Fysisk aktivitet har en spridningseffekt, vilket betyder att en mängd olika 

funktioner och delar av kroppen påverkas av hur fysiskt aktiv man är (Ekblom 2011, s. 32).  

    Grindberg och Langlo Jagtöjen (2000, s. 19) menar att eleverna troligen får mer ut 

motoriskt av att göra ett uppehåll i skolarbetet och genomföra vad de kallar pausgymnastik, 

samt att det troligtvis skulle ge en bättre effekt på elevernas fysiska och motoriska hälsa än en 

gymnastiklektion. Vidare anser de att man inom den norska skolan ska använda sig av fysisk 

rörelse det gäller alla ämnen och att skolmiljön ska vara anpassad till detta syfte. De skriver 

även att alla elever som upplever fysisk aktivitet på ett positivt sätt genom sin uppväxt 

kommer att behärska de kunskaper som krävs i fysiska sociala aktiviteter för sin ålder (2000, 

s. 22). Författarna menar också på att då lågstadiebarn konstant befinner sig i en kroppslig 

utveckling behöver de hela tiden få olika möjligheter till fysiska aktiviteter så att de 

huvudsakliga rörelsemönstren blir automatiska (2000, s. 105).  

    Forskning från 2003 visar flera intressanta slutsatser, bland annat att barn genom att utöva 

fysisk aktivitet och ha motorisk träning under skoltid förbättras sin grovmotorik. Det går även 

att utläsa av studiens delresultat att barnens prestationer i ämnena matematik och svenska 

förbättrats genom mer motorisk träning och ökad fysisk aktivitet (Ericssons 2003, ss. 5-9).  

    När det gäller skolans möjligheter att påverka barns aktivitetsvanor kan det ur forsknings-

synpunkt vara svårt att helt klargöra om skolan har någon påverkan. En av orsakerna till detta 

är att det tar många år innan ett resultat kommer att visa sig, samt att det under åren som går 

också finns en risk att definitionen för fysisk aktivitet ändras vilket påverkar det slutgiltiga 

resultatet. De aktivitetsmönster som barnen tar till sig i de tidigare åldrarna är något som ofta 

följer med dem ju äldre de blir, vilket är av stor vikt då barn som är inaktiva ofta tar med detta 

beteende ända upp i vuxen ålder (Raustorp 2004, s. 85).  

    Enligt forskning från Karolinska Institutet är det en myt att svenska barn rör sig lite, både 

generellt och i jämförelse med förr i tiden (Sjöström 2008). Studien visar att barn i åldrarna 

nio till tio år i genomsnitt är aktiva på ett sätt som påverkar hälsan över tre timmar och tjugo 

minuter varje dag. Det framkom även att skolans idrottsundervisning har mycket mindre 

betydelse i det stora hela än många tror vad gäller barns fysiska aktivitet, studien visade att 

barn under en lektion oftast endast rörde sig på ett hälsofrämjande sätt under sex till åtta 

minuter, vilket motsvarar vad barn i genomsnitt rör sig under en vanlig skolrast. Sjöström 
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(2008) menar vidare på att fastän den fysiska aktiviteten har effekt på hälsan borde desto mer 

fokus läggas på kostvanor, då han anser att en positiv effekt på hälsan är betydligt lättare att 

frambringa genom en bra kost.  

    Forskning från 2008 visar att 17 % av barn 7-9 år var överviktiga, därav 3 % av dem även 

led av fetma (Sjöberg, Moraeus, Yngve, Poortvliet, Al-Ansari och Lissner 2011).  

    Det varnades på sent 1980-tal för utvecklingen i samhället, fastän den organiserade idrotten 

ökat något hade samtidigt det spontana idrottandet minskat (Socialstyrelsen 1990, s. 15). 

Även om det är svårt att jämföra med längre bak i tiden på grund av både avsaknad av 

information och olika metoder visade studier på ökad fetma hos barn. Dessutom visade 

forskning att det överlag utfördes allt mindre fysisk aktivitet (Socialstyrelsen 1990, s. 182).  

    Forskning där en grupp 13-åringar var fysiskt aktiva medan en normgrupp var fysiskt 

inaktiva, visade resultaten att hälsoskillnaden mellan dessa grupper efter tre år inte var så stor 

man kunde tro. Syreupptagningsförmågan bland de fysiskt aktiva var 2 % högre och det 

metaboliska värdet var 10 % högre, men inga andra tydliga skillnader kunde bevisas (Kemper 

2003, ss. 158-161).  

    Under 2009 startades det upp ett utvecklingsprojekt där två av delmålen var att skapa en 

tryggare miljö på rasterna och ge barnen möjlighet att ta del av fysiska aktiviteter i lek och 

idrott. Efter två års arbete där personalen utvecklat lekmiljön, organiserat rastverksamhet och 

stimulerat fri lek visade resultatet bland annat att barnen var mer involverade och stimulerade 

på rasterna (Wetterblad 2012, ss. 15-32).  

    Forskning visar på att fysisk inaktivitet var dödsorsaken till 9 % av de människor som dog i 

förtid världen över under 2008. Resultaten pekar på att om fysisk inaktivitet minskat med 10 

% i hela världen hade drygt en halv miljon dödsfall kunnat undvikas under varje år. Några av 

sjukdomarna som kopplas ihop med fysisk inaktivitet i denna studie är hjärt- och kärlproblem, 

kolorektal cancer, bröstcancer och olika typer av diabetes (Lee, Shiroma, Lobelo, Puska, Blair 

och Katzmarzyk 2012, s. 219).  

    Ju tidigare barn börjar med någon sorts av idrott i låg ålder och ju lägre åldern är desto mer 

sannolikt är det att de är mottagliga för positiv påverkan (Redelius 2002, s. 17). År 1988 hade 

barnens frivilliga idrottande minskat i jämförelse med tidigare (Engström 1988 se Redelius 

2002, s. 15).  

    I utvärderingen NU-03 där totalt 10 000 grundskoleelever ingick visade resultaten på att 

ungefär 85 % av eleverna uppfattade att ämnet Idrott och hälsa var någonting för dem, och en 

majoritet av eleverna uppgav att de gjorde sitt bästa på lektionerna (Skolverket 2004, ss. 50-

51). Studien visade även att eleverna själva tyckte att det allra viktigaste med ämnet är att 



 

7 

röra på sig och ha roligt. Att man mår bra av att röra på sig och utföra olika idrottsaktiviteter 

var det som flest elever svarade att de kände de hade lärt sig av ämnet. I jämförelse med en 

tidigare liknande utvärdering av Skolverket 1992 svarade fler elever 2003 att de var fysisk 

aktiva på fritiden. I utvärderingen framkom det även att ungefär 67 % av eleverna önskade att 

de hade mer Idrott och hälsa i skolan (Skolverket 2004, s. 78).  

    Forskning på 480 barn i åldrarna 6-12 år där 2000-2003 en interventionsskola utökade antal 

idrottslektioner från 1-2 i veckan till 4, medan normskolan fortsatte följa stipulerad tid i 

enlighet med läroplanen, visade resultaten att en ökning av antalet idrottslektioner påverkar 

barns fysiska status positivt. Även om inte denna förändring ansågs vara tillräckligt för att 

fullständigt kompensera inaktiva barns aktivitetsnivå, pekade resultaten på att enkla ändringar 

i timplanen kan öka elevers fysiska status och påverka deras BMI positivt. En annan sak som 

framkom i denna undersökning är att det fanns ett tydligt samband mellan de elever som 

självrapporterade hög kompetens i idrott och hälsa, god kondition och att de tyckte ämnet var 

roligt (Sollerhed 2006, ss. 59-60).  

    Enligt forskning från 2008 var 31 % av de tillfrågade 15-åringarna världen över otillräckligt 

fysiskt aktiva (World Health Organization 2008).  

 

3 Metod 

Vår metodik är uppdelat i fyra delar enligt följande; val av metoder, studieobjekt, etiskt 

förhållningssätt och genomförande.  

 

3.1 Val av metoder 

Vi har valt att använda inslag av både en kvalitativ studie och kvantitativ studie. Martyn 

Denscombe (1998, s. 203) menar på att bra forskning ofta har en tendens att innehålla drag 

från både den kvalitativa och kvantitativa forskningsmetodiken. Han poängterar att gränsen 

mellan dessa kan vara svår att dra, men vad kännetecknar då dessa två tillvägagångssätt och 

hur använder vi oss av dem i vårt arbete? 

    När det gäller frågorna till pedagoger valde vi att använda kvalitativ forskningsmetodik; 

vilket enligt Denscombe (1998, ss. 204-205) tenderar att lägga mer fokus på beskrivningar, 

detaljer och ord än siffror. Denscombe (1998, s. 207) menar även på att den kvalitativa 

forskningen passar bra vad gäller att se sammanhang mellan olika saker, samt lägger ett större 

ansvar på forskaren vad gäller behandlingen av data. Dessa var anledningarna till vi valde 

denna metod då vi känner att vi vill få en så heltäckande och detaljrik bild som möjligt av 
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elevernas fysiska aktivitet både under skoldagen och på fritidshemmet.  

    Vad gäller enkätundersökningen till barn har vi valt att använda oss av en kvantitativ 

forskningsmetodik; vilket enligt Denscombe (1998, s. 205) ofta förknippas med studier i 

större omfattning . Vidare menar han på att resultaten ofta är pålitligare desto större 

omfattning undersökningen är vad gäller statistik, samt att detta även ger bättre möjligheter 

till att kunna generalisera resultaten, vilket är precis vad vi var ute efter. Denscombe (1998, s. 

207) anser också att den kvantitativa forskningen tenderar att ha en design som är bestämd 

innan studien påbörjas, vilket vi tycker stämmer bra överrens med vår enkätundersökning.   

    Vår enkätundersökning innehåller inslag av en survey-undersökning enligt Rosenqvists och 

Andréns (2006, s. 37) tolkning, då de menar på att det är en undersökning som siktar in sig på 

större grupper och på så vis strävar efter att få fram resultat som det går att generalisera. De 

anser även att en survey ofta avser att kunna hitta samband mellan saker. Vår tanke är att låta 

arbetets omfattning styras av antal enkäter då vi som sagt känner att mängden är viktigt i en 

kvantitativ studie, medan antalet svar från pedagoger inte är lika viktigt då det i en kvalitativ 

studie är viktigare med innehållet och kvaliteten på svaren. Vi tror att pedagogers svar kan 

komplettera elevers och att det tillsammans kan ge en så gott som heltäckande syn på deras 

fysiska aktivitet i skolverksamheten.  

Vad gäller utformningen på enkäten var vi ute efter enkla och väl genomtänkta frågor som 

barnen själva klarar av att fylla i, på samma gång det ger oss information som blir relevant för 

undersökningens syfte. I de flesta av frågorna går det ut på att bara markera det svarsalternativ 

de tycker passar dem bäst, men i några ska de även skriva en del själva (se Bilaga 2). Givetvis 

är det viktigt att barnen får möjlighet att ställa frågor om något är oklart eller om de behöver 

få en förklaring av någonting.  

    Det finns flera anledningar till att vi valde frågeformulär istället för intervjuer, bland annat 

anser vi det är fördelaktigt att pedagogerna i lugn och ro kan tänka över och formulera sina 

svar. Dessutom ska svaren representera arbetslaget vilket kräver att pedagogerna pratar ihop 

sig och kommer fram till ett gemensamt svar, vilket hade varit svårt om vi valt att genomföra 

individuella intervjuer. När det gäller utskickning och insamling av frågeformuläret föredrar 

vi att göra detta via e-post, då vi tycker det är enklare att arbeta med text i datorskrivet format 

när vi sedan ska sammanställa informationen.  

 

3.2 Studieobjekt 

Vi har valt att inrikta oss på barn som går i årskurs 2 och 3, vilket generellt betyder barn i 

åldrarna 8-10 år. Från början tänkte vi ha från årskurs 1 till årskurs 4, men vi kom sedan fram 
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till att detta skulle bli för ett brett område. Vi kände också att det kan ske vissa förändringar 

från lågstadiet till årskurs 4, bland annat i både mängd och utformning av idrottslektioner, 

samt att de flesta fjärdeklassare inte har omsorg på ett fritidshem. Då vi bestämt oss för en 

enkätundersökning som barnen själva ska fylla i tyckte vi inte att det passade för årskurs 1 

eftersom det kräver en viss nivå på läsning och skrivning. Kvar blev då årskurs 2 och 3, vilket 

vi anser blir en bra avgränsning då enligt oss eleverna är relativt närma i läs- och skrivnivå 

samt ofta har liknande mängd och utformning på idrottslektioner, samt är en ålder där relativt 

många är inskrivna på fritidshemmet.  

    Förutom län valdes enbart de fyra skolorna efter kriteriet att vi skulle ha närma till dem för 

att ha möjligheten att besöka och genomföra enkätundersökningen själva med barngrupperna. 

Ett specifikt antal skolor hade vi på förväg inte bestämt oss för då vi är mer fokuserade på 

antal enkätsvar, utan vi fortsatte med att kontakta skolor tills vi kom över vårt mål på antal 

enkäter.  

    Vad gäller frågeformuläret till pedagoger lät vi skolorna själva välja ut en pedagog per 

klass som i samråd och/eller samarbete med sitt arbetslag kunde svara på samtliga frågor. I 

undersökningen medverkade sex pedagoger; tre fritidspedagoger, två idrottslärare och en 

förskolelärare.  

 

3.3 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2011, s. 16) menar på att en stor del av forskningsetiken handlar om 

ställningstagande runt forskningspersoner och hur man hanterar informationen man samlar in. 

En självklarhet menar de är att dessa personer under forskningsprocessen ges skydd och ej 

utsätts för kränkning av något slag, vilket vi tycker är en viktig punkt.  

    Angående anonymitet (Vetenskapsrådet 2011, ss. 67-68) anser de detta betyder att man ser 

till att det inte går att dra någon koppling mellan forskningspersonerna och den insamlade 

informationen. Vetenskapsrådet menar att detta ofta är ett krav för att en studie ska godkännas 

överhuvudtaget. De menar vidare på att anonymitet enkelt kan uppnås genom att forsknings-

personernas namn inte antecknas vid insamlingen av materialet, vilket vi beslutat oss för att 

följa i vår enkätundersökning. Vad gäller frågeformuläret till pedagoger kommer vi att radera 

de lagrade e-breven och förstöra alla papper så fort vi är säkra på att vi inte längre behöver 

dem i skrivandeprocessen.  

    När det gäller konfidentialitet anser Vetenskapsrådet (2011, s. 67) att forskningens material 

bör behandlas på ett sätt som undviker att det sprids vidare till obehöriga, dock poängterar de 

att det kan vara svårt att på förhand själva bestämma vem som är behörig till materialet och 
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inte. Av denna anledning sparar vi allt insamlat material till dess att vi har fått klartecken att 

få förstöra det.  

    Vetenskapsrådet (2011, ss. 88-89) tar också upp några grundläggande krav för utgivandet 

av forskningsresultat, bland annat ska materialet presenteras rättvist och ärligt. Metodik och 

redogörelse av materialet ska både tillräckligt och tydligt framkomma så att läsare kan förstå 

innehållet bra nog för att genomföra en bedömning. Dessutom måste statistik presenteras på 

ett tydligt sätt och eventuellt bortfall nämnas. Innehållsmässigt ska väsentliga och relevanta 

källor hänvisas till på ett korrekt vis, samt att de kopplingar man gör mellan tidigare forskning 

och den egna ska vara väl genomtänka och rättvisa. Allt ovanstående är viktiga punkter vi 

lägger stor vikt vid att uppnå.  

    Samtycke inhämtades av antingen barnens föräldrar, klassens lärare eller skolans rektor; i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002, s. 9) forskningsetik vad gäller undersökningar som 

utförs anonymt under ordinarie skoltid och inte innehåller frågor av etiskt känslig natur. Detta 

styrks även av CODEX (2013) regler och riktlinjer gällande forskning i skolan som involverar 

barn, samt lag 2003:460 (Munck 2013) som menar att andra regler än ovanstående ej gäller 

arbete som utförs inom ramarna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.  

 

3.4 Genomförande 

Vi började med att i god tid skicka ut e-brev till fyra skolor där vi berättade om oss själva och 

vår undersökning, samt frågade om detta var någonting skolorna skulle kunna tänka sig att 

ställa upp på. Efter att vi hade fått nej från en av skolorna skickade vi ut e-brev till ytterligare 

en skola, då vi tyckte det var viktigt att enkätundersökningen blir så pass kvantitativ vi har 

planerat för. I brevet till skolorna (se Bilaga 1) gav vi dem alternativet att antingen genomföra 

det själva med sin barngrupp och sedan att vi hämtar de ifyllda blanketterna, eller att vi kom 

ut och gjorde det. Vi kände det var viktigt att varje arbetslag fick bestämma vad de tyckte 

skulle passa deras barngrupp bäst, vilket i sin tur gynnar kvaliteten på undersökningen enligt 

oss. Resultatet blev att hälften av arbetslagen valde att genomföra det själva och hälften ville 

att vi skulle komma ut och göra det. Därefter sammanställde vi noggrant resultaten för hand 

och kontrollräknade både innan och efter vi fört in det i diagram och staplar för att vara säkra 

på att allt stämde. När det gäller frågeformuläret till pedagoger (se Bilaga 3) skickade vi ett 

papper till varje arbetslag och gav därefter dem valet att antingen lämna det i samband med 

enkätundersökningen eller skicka tillbaka det via e-brev, majoriteten av pedagogerna valde att 

göra det sistnämnda.  

 



 

11 

4 Resultat 

Här följer resultaten av vår studie fördelat i två delar, efter ett inledande stycke med relevant 

information.  

 

4.1 Omfattning och bortfall 

Rosenqvist och Andrén (2006, ss. 64-65) påpekar det är viktigt att ha med exakt information 

om både det externa
1
 och interna

2
 bortfallet i presentationen av undersökningar. I vår enkät-

undersökning var det externa bortfall 35 stycken, och eventuellt internt bortfall presenteras i 

samband med resultaten under nästa två rubriker. Vad gäller frågeformuläret till pedagoger 

fanns varken något externt eller internt bortfall. Totalt fick vi in 218 enkäter och 6 besvarade 

frågeformulär fördelat på fyra skolor.  

 

4.2 Resultat av barnens svar 

 

• Fråga 1 (antal svar: 218, internt bortfall: 0) 

 

Man kan konstatera att eleverna överlag oftast tycker idrottslektionerna är roliga.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Hur många som inte har svarat alls på enkäten 

2
 Enskilda frågor som inte har besvarats på de enkäter man har fått in 
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• Fråga 2 (antal svar: 218, internt bortfall: 0) 

 

71 % av barnen känner att de ibland eller aldrig blir trötta efter sina idrottslektioner.  

 

 

 

• Fråga 3 (antal svar: 218, internt bortfall: 0) 

 

Större delen av barnen känner att de alltid eller ofta trivs på sina idrottslektioner, endast 10 % 

känner annorlunda.  
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• Fråga 4 (antal svar: 218, internt bortfall: 0) 

 

Lite fler än hälften av eleverna känner att de saknar någonting. 61 elever saknade bollsporter 

och 10 elever saknade gymnastik.  

 

 

 

• Fråga 5 (antal svar: 218, internt bortfall: 0) 

 

Dubbelt så många elever tycker de har lagom mycket idrott som tycker de har för lite, och 

bara 4 % svarade att de hade för mycket.  
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• Fråga 6 (antal svar: 218, internt bortfall: 0) 

 

Ungefär två tredjedelar av barnen känner att de ofta är med på lekar eller aktiviteter som de 

springer och rör sig på.  

 

 

 

• Fråga 7 (antal svar: 178, internt bortfall: 40) 

 

En tredjedel av barnen känner att de ofta rör på sig och motionerar på fritidshemmet, medan 

över hälften anser att de gör det ibland.  
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• Fråga 8 (antal svar: 212, internt bortfall: 6) 

 

Drygt två tredjedelar går eller cyklar alltså alltid eller ofta till skolan, och en fjärdedel gör det 

ibland.  

 

 

 

• Fråga 8b (antal svar: 195, internt bortfall: 23) 

 

Ungefär en tredjedel har minst 10 minuter från hemmet, vilket innebär åtminstone 20 minuter 

aktiv skolpendling varje dag man går eller cyklar till skolan.  
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• Fråga 9 (antal svar: 218, internt bortfall: 0) 

 

Större delen av barnen går på minst en fritidsaktivitet som innehåller motion, 43 elever går 

inte på någon alls.  

 

 

 

• Fråga 10 (antal svar: 218, internt bortfall: 0) 

 

Svaren pekar på att det vanligaste bland våra studieobjekt är två till tre pass i veckan.  
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• Fråga 11 (antal svar: 218, internt bortfall: 0) 

 

Bollsporter är överlägset vanligast bland fritidsaktiviteterna, därefter följer gymnastik och 

dans.  

 

 

 

• Fråga 12 (antal svar: 218, internt bortfall: 0) 

 

Drygt åtta av tio är svarade att det är viktigt att motionera, 6 % gav svaret vet inte och en elev 

svarade nej.  
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• Fråga 13 (antal svar: 218, internt bortfall: 0) 

 

Ungefär tre fjärdedelar av barnen menar på att de rör sig tillräckligt, medan en sjundedel anser 

att de bör röra på sig mer.  

 

 

 

• Fråga 14 (antal svar: 218, internt bortfall: 0) 

 

Majoriteten av eleverna svarade att det har en stor påverkan på hälsotillståndet, medan 

ungefär en tiondel gav svaret vet inte.  
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4.3 Resultat och analys av pedagogernas svar 

För att skydda identiteten på pedagogerna samtidigt vi vill att läsare ska kunna skilja på de 

olika svarspersonerna har vi valt att kalla pedagogerna efter siffror. Då pedagogernas svar 

reflekterar hur barngruppen har det kommer vissa svar att fokusera på barnen istället 

(exempelvis arbetar Pedagog 1 med Barngrupp 1 och så vidare). För att inte lägga någon 

värdering i pedagogernas yrkesroll har vi valt att kalla samtliga för en pedagog.  

 

• Hur många idrottslektioner har varje elev i veckan? 

Barngrupp 1 och Barngrupp 2 har ett pass på 60 minuter varje vecka. Barngrupp 3 och 

Barngrupp 5 har ett pass i veckan som varar 50 minuter. Barngrupp 4 och Barngrupp 6 har 

två pass i veckan, ett på 50 minuter och ett på 40 minuter.  

 

• Vad gör ni utöver detta för att tillgodose barns rörelsebehov? 

Pedagog 1 har varje förmiddag ett pass med pausgymnastik som varar i ungefär fem minuter.  

Pedagog 2 menar på att barnen är ute varje rast och oftast också en stund på fritidshemmet, 

samt varannan vecka har de möjlighet att under eftermiddagen medverka på bordtennispass 

med en tränare. Pedagog 3 och Pedagog 4 skriver att de försöker ha en ”utedag” varje vecka. 

Pedagog 5 har varje vecka utedag med barnen där de promenerar bort från skolan, beroende 

på vädret kan längden på promenaden variera. Pedagog 5 och Pedagog 6 svarar att de några 

gånger om året har samarbete med Svenska Skolidrottsförbundet där de uppmanar barnen att 

gå eller cykla till skolan. Pedagog 6 skriver också att de en gång i veckan har utedag där de 

alltid går en bit utanför skolans område.  

 

• Vad gör ni på skolan för att stimulera och motivera barnen till fysiska aktiviteter efter 

skoltid? 

Pedagog 1 menar på att de välkomnar föreningar till skolan för att presentera sina aktiviteter 

för barnen. Pedagog 2 skriver att personalen på fritidshemmet ofta vid bra väder tar ut en 

aktivitetsväska med bollar, hopprep och dylikt; samt ibland dansar tillsammans med barnen 

till musik. Pedagog 3 svarar att de inte gör någonting. Pedagog 4 menar att det inte finns 

någon möjlighet till det. Pedagog 5 skriver att de inte har någonting för tillfället, men att de 

har haft dagar då de bjudit in olika idrottsföreningar så att de kunde visa upp sin verksamhet. 

Pedagog 6 skriver att de tyvärr för närvarande inte gör någonting.  
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• Finns en hälsogrupp och i så fall vad gör de konkret för att påverka? 

Pedagog 1 svarar att en hälsogrupp inte finns, men att skolan däremot har en pedagog anställd 

på en 75 % tjänst som kallas ”Hälsocoach”, och menar vidare på att denna pedagog arbetar 

aktivt med hälsa och livsstil. Pedagog 2, Pedagog 4 och Pedagog 5 svarar att skolan inte har 

en hälsogrupp. Pedagog 3 svarar att hen inte vet om det finns en eller inte. Pedagog 6 skriver 

att skolan har en hälsogrupp, men anser inte att de gör någonting.  

 

• Har ni några organiserade fysiska aktiviteter på rasten? Om ja, vad för något och hur 

ofta? 

Pedagog 1 förklarar att det inte finns några organiserade aktiviteter för tillfället, men att 

skolans Hälsocoach inom kort kommer att starta upp rastaktiviteter. Pedagog 2 skriver att 

personalen har pratat om det, men att inget har startats upp än. Pedagog 3 menar på att de inte 

har det regelbundet, men att personalen försöker vara med och styra upp aktiviteter när det 

finns möjlighet till det. Pedagog 4 svarar att de inte har några organiserade fysiska aktiviteter 

alls. Pedagog 5 och Pedagog 6 skriver att de på varje lunchrast har en planerad lek som oftast 

har med rörelse att göra.  

 

• Analys av pedagogernas svar 

Eleverna i undersökningen hade en till två idrottslektioner i veckan, vilket enligt Skolverket 

(2011c) motsvarar normal mängd för en klass i årskurs 2 och 3.  

    Tre av barngrupperna har utedag varje vecka, och personalen till två av de andra grupperna 

har intentionen att ha det en dag i veckan. Hur mycket av detta som har en hälsofrämjande 

effekt är naturligtvis osäkert, men oavsett vilket anser vi att man åtminstone kan räkna 

promenaden som fysisk aktivitet med minst låg intensitet. Pedagog 1 har en gång om dagen 

pausgymnastik under skoltid, fastän passen endast är några minuter långa menar vi på att det 

bidrar till den totala mängden fysisk aktivitet.  

    Pedagog 1 och Pedagog 5 har bjudit in olika föreningar för att visa sin verksamhet i syfte 

att väcka intresse för aktiviteter och aktivera barnen efter skoltid. Pedagog 2 bjuder varannan 

vecka in en bordtennistränare till fritidshemmet och erbjuder barnen ett organiserat pass, även 

om det är frivilligt och kanske inte resulterar i en större mängd motionerande tror vi att det 

kan bidra till att öka barnens intresse för sporten, vilket på så vis kan påverka mer genom att 

få dem att börja i en klubb eller spela mer på egen hand. Pedagog 5 och Pedagog 6 

uppmuntrar några gånger om året sina elever till aktiv skolpendling, vilket vi anser kan bidra 

till ökad fysisk aktivitet med hälsofrämjande effekt.  
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Fyra av pedagogerna svarade att skolan inte hade en hälsogrupp, en visste inte och en skrev 

att de hade en men att hen inte tyckte de gjorde någonting; den ena av skolorna som inte har 

hälsogrupp har däremot en anställd Hälsocoach. Detta är naturligtvis något som pedagogerna 

själva kan ha svårt för att påverka, men vi anser det är anmärkningsvärt att skolor idag inte 

har någonting likt en hälsogrupp. En av skolorna har en anställd pedagog med fullt fokus på 

att stödja elevers hälsoutveckling, vilket kan ge bra möjligheter att aktivt påverka barns 

fysiska aktivitet på olika sätt. Det kan tyckas märkligt att en av pedagogen inte vet om de har 

en hälsogrupp eller inte.  

    Fyra utav pedagogerna skriver att de för tillfället inte har någon organiserad verksamhet på 

rasterna, men en av dem påpekar att de försöker vara med och styra upp aktiviteter när det 

finns möjlighet. Naturligtvis har barnen möjlighet att aktivera sig själva, men vi tror att det 

kan ha en positiv effekt att pedagoger uppmuntrar och motiverar dem genom att medverka, 

vilket Wetterblads (2012, ss. 15-32) forskning också pekar på. Pedagog 5 och Pedagog 6 har 

planerad rastverksamhet som ofta består av rörelselekar, självklart är det svårt för oss att veta 

längden och intensiteten på lekarna då de inte har skrivit någonting om detta i svaren, men att 

det på något vis bjuder in eleverna till en sysselsättning som aktiverar dem anser vi är positivt.  

 

5 Diskussion 

Vi kommer här att dela upp diskussionen i två delar, där den ena handlar om resultatet och 

den andra om metoderna vi har använt oss av.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

• Vad gör skolorna konkret för att aktivera barn både i skolverksamheten och på fritiden 

enligt pedagoger? 

Samtliga barngrupper har en till två idrottslektioner varje vecka, med en sammanlagd tid av 

50 till 90 minuter. Hur mycket av detta som är fysisk aktivitet med en hälsofrämjande effekt 

är dock diskutabelt. Tillsammans med fritidsaktiviteter kan man anta att de 63 % av eleverna i 

vår undersökning som går på pass med motion minst två gånger varje vecka når upp till 

Sundhedsstyrelsens (2012) rekommendationer på tre hårdare pass i veckan, enligt deras 

definition (se s. 3) av aktiviteter med högre intensitet. Forskning av Sollerhed (2006, ss. 59-

60) visar att en ökning av antal idrottslektioner har en positiv effekt på barns fysiska status 

och BMI, dock visade resultaten även att detta inte var tillräckligt för att tillgodose inaktiva 
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barns rörelsebehov. Detta är ett exempel på hur en enkel förändring i timplanen kan ha en 

positiv påverkan på barns hälsa, vilket vi tycker fler skolor borde ta efter. Sjöströms (2008) 

forskningsgrupp visade i sin studie att elever under ett vanligt idrottspass enbart rörde sig på 

ett hälsofrämjande sätt mellan sex och åtta minuter, så om man intar detta perspektiv påverkar 

inte barnens idrottslektioner deras hälsa allt för mycket, vilket gör mängden lektioner mindre 

intressant och möjligtvis även ifrågasätter andras undersökningar. En av pedagogerna nämnde 

att de var dag har en stunds pausgymnastik, något som Grindberg och Langlo Jagtöjen (2000, 

s. 19) anser sannolikt kan ha bättre effekt på hälsan än en idrottslektion, dock tycker vi det 

behövs understrykas att barngruppen endast hade fem minuter pausgymnastik och att en 

idrottslektion är betydligt längre än så vilket självklart påverkar resonemanget.  

    Grindberg och Langlo Jagtöjen (2000, s. 105) påpekar även att barn ständigt befinner sig i 

en kroppslig utveckling och ofta behöver få möjlighet till fysiska aktiviteter. Fastän barn har 

möjlighet att aktivera sig själva på sina raster gäller denna fråga vad pedagoger gör för att 

aktivera eleverna. Enligt vår undersökning styr endast två av pedagogerna upp aktiviteter med 

koppling till detta syfte. Vi anser att rasterna ger bra potential till fysisk aktivitet då barnen 

enligt vår erfarenhet oftast har mellan 45 och 60 minuter rast varje dag, vilket inte utnyttjas av 

pedagogerna i fyra av barngrupperna i den utsträckning de skulle kunna. Våra tankar styrks av 

Wetterblads (2012, ss. 15-32) utvecklingsprojekt vars resultat pekade på att organiserad 

rastverksamhet och engagerade pedagoger gjorde att barnen blev mer stimulerade och 

involverade på sina raster, vilket gav barnen fler möjligheter till fysisk aktivitet. En annan 

möjlighet vi inte anser utnyttjas till fullo av pedagogerna i vår undersökning är tiden på 

fritidshemmet, vilket enligt oss innehåller tillfällen att aktivera barnen både i styrda aktiviteter 

och på deras villkor. Tillsammans menar vi på att detta skulle kunna leda till uppfyllelse av 

Svenska Läkaresällskapets (se Statens folkhälsoinstitut 2012) minimirekommendationer på 30 

minuter för åtminstone de 82 % av barnen i undersökningen som går på fritidshemmet. I två 

av barngrupperna har pedagogerna varje dag planerad rastverksamhet med lekar som oftast 

innehåller rörelse, vilket oavsett passens längd och intensitet bidrar till att tillgodose barnens 

rörelsebehov enligt oss.  

    Vi tyckte initiativet att bjuda in bordtennistränare är ett bra exempel på att efter skoltid visa 

upp verksamheter och försöka göra barn intresserade av att testa på aktiviteter i en förening.  

Här vill vi referera till Redelius (2002, s. 17) som menar på att om barn börjar idrotta i en 

lägre ålder är chansen större att påverka dem positivt så att de fortsätter även längre upp i 

åldrarna. Enligt Allmänna råd (Skolverket 2007, ss. 23-24) ska fritidshemmets verksamhet 

engagera och stimulera barnen till fysisk aktivitet, i syfte att dessutom försöka väcka ett 
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fortsatt intresse utanför skolverksamheten. Ytterligare två av pedagogerna svarade att de 

bjudit in föreningar med avsikt att visa upp närsamhällets föreningsliv, vilket är ett av målen i 

Lgr11 (Skolverket 2011b, ss. 14-17). En av pedagogerna skrev att de för att aktivera barnen 

emellanåt använder sig av en väska med diverse material som till exempel bollar och hopprep, 

såväl som dansar med barnen till musik. Detta menar vi på är ännu ett exempel på hur man på 

fritidshemmet kan komplettera skolans verksamhet genom att försöka intressera barnen till att 

medverka på aktiviteter, med Skolverkets (2007, s. 22) mål att stimulera barnen till fysisk 

aktivitet i åtanke.  

    Hälften av barngrupperna har utedag varje vecka, precis som vi har nämnt tidigare är det 

naturligtvis svårt att uppskatta vilken mängd fysisk aktivitet och vilken intensitetsnivå detta 

innebär. I vilket fall som helst anser vi detta är en bidragande faktor till Skolverkets (2011b, 

ss. 27-28) mål att på olika sätt stödja elevernas kroppsliga utveckling, dock menar vi efter att 

ha analyserat svaren på att skolorna kan göra mer för att uppnå detta. Enligt pedagogerna hade 

ingen av skolorna i undersökningen en hälsogrupp som gjorde någonting för att påverka 

elevernas välbefinnande, vilket vi tycker är anmärkningsvärt. Däremot hade en av skolorna en 

anställd pedagog med uppdraget att arbeta med hälsa och livsstil, och två av pedagogerna 

uppmuntrade sina elever till aktiv skolpendling, vilket både och är väldigt bra initiativ som 

fler skolor borde ta efter enligt oss.  

    Om man intar Raustorps (2004, s. 85) perspektiv på forskning gällande skolans påverkan på 

barns fysiska aktivitet kan många av ovanstående argument ifrågasättas. Två av de största 

orsakerna till detta menar han är att det tar tid för resultat att visa sig, samt att definitionen av 

fysisk aktivitet kan ändras i framtiden.  

 

• Hur fysiskt aktiva är skolbarn i åldrarna 8-10 år enligt barnen själva och hur ser de på 

motion och dess påverkan på hälsotillståndet? 

I vår enkätundersökning svarade 73 % av barnen att de anser röra på sig tillräckligt mycket, 

medan 14 % menade att de behövde röra mer på sig och 13 % svarade att de inte visste (se 

diagram 13). Dessa siffror kan jämföras med en undersökning av World Health Organization 

(2008) där 31 % av de medverkande unga världen över inte var tillräckligt fysiskt aktiva 

under år 2008. Värt att nämna är att dessa frågor inte är lätt att besvara, då svaren både kan 

reflektera en personlig uppfattning och en allmän självklarhet som ofta förmedlas av vuxna, 

samt det faktum att tillräckligt mycket är öppet för tolkning. Dock menar vi på att saker som 

detta är faktorer man alltid måste ta med i beräkningarna i undersökningar.  

    83 % av eleverna svarade att de tyckte det är viktigt att motionera, 11 % att det är sådär 
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viktigt och 6 % gav svar att de inte visste (se diagram 12). Även här kan samtal med vuxnas 

ha påverkat och svaren betyder nödvändigtvis inte att detta är något barnen själva har tänkt 

på. Oavsett vilket anser vi att svaren på denna konkreta fråga ger en givande bild av deras 

tankar.  

    75 % trodde att man mår mycket bättre om man rör på sig och motionerar mycket, 14 % 

svarade att man mår lite bättre och 11 % kände att de inte visste (se diagram 14). Detta kan 

kopplas till NU-03 (Skolverkets 2004, ss. 50-51) där de flesta tillfrågade eleverna svarade att 

det de hade lärt sig av ämnet var att man mår bra av att röra på sig och idrotta. Åter igen anser 

vi det är viktigt att tänka på att vår fråga är komplex, samt att svaren kan vara påverkade av 

allmänna uppfattningar, vilket i och för sig är någonting som förmodligen är en relevant tanke 

i all forskning med barnperspektiv.  

    Av studieobjekten kände 65 % att de ofta är med på lekar eller aktiviteter som de springer 

och rör sig på, medan 34 % anser sig göra det ibland (se diagram 6). Detta betyder naturligtvis 

någon form av fysisk aktivitet, däremot är det osäkert hur långt tid de håller på och med 

vilken intensitet aktiviteterna och lekarna innehåller, i vilket fall som helst menar vi att svaren 

är relevanta för denna undersökningsfråga då det är barnens tankar vi är ute efter. Gällande 

hur mycket barnen rör på sig och motionerar på fritidshemmet svarade 59 % att de gör det 

ibland, 33 % att de gör det ofta och blott 8 % tycker de aldrig gör det (se diagram 7). Även 

fast ofta och ibland är svårt att mäta kan man konstatera att endast 8 % tycker de aldrig gör 

det. Det interna bortfallet beror förmodligen mestadels på att dessa elever inte är inskrivna på 

fritidshemmet.  

    38 % svarade att de alltid går eller cyklar till skolan, 30 % att de ofta gör det, 26 % menar 

att de gör det ibland och endast 6 % svarade aldrig (se diagram 8). De som svarade alltid, ofta 

eller ibland fyllde även i en extra fråga om hur långt tid det tar från hemmet till skolan. Fastän 

vi var ute efter den totala mängden tid formulerade vi frågan på detta vis för att barnen lättare 

skulle kunna reflektera över hur långt tid det tar, då vi anser att det hade blivit svårare för dem 

att räkna ihop resan fram och tillbaka. Då denna fråga hade mer bortfall än fråga 8 kan man 

gissa att bara enkel väg inte var så lätt att svara på, vilket kan ha lett till att vissa elever inte 

svarade. En annan förklaring skulle kunna vara att eleverna ibland går och ibland cyklar och 

fastnade på frågans formulering.  

    68 % svarade att de har mindre än 10 minuter till skolan, 30 % att de har 10 till 20 minuter 

och 2 % mer än 20 minuter (se diagram 8b). En del av det interna bortfallet är givetvis de barn 

som har svarat aldrig, men några till har inte svarat, vilket vi misstänker beror på att de har 

haft svårt att uppskatta hur långt tid det tar och valt att avstå från att svara på frågan. Oavsett 
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om mängden i denna uppföljningsfråga varierar kan man konstatera att 68 % menar de ofta 

eller aldrig har aktiv skolpendling; vilket enligt Dang, Lundvall, Engström och Schantz (2006, 

s. 15) har en stor påverkan på barns fysiska välbefinnande. I deras artikel nämner de en 

rekommendation om en timme fysisk aktivitet om dagen. Enligt Dang, Lundvall, Engström 

och Schantz uppfylls 12-18 minuter av detta genom en aktiv skolpendling; vilket åtminstone 

stämmer överrens på de 32 % av barnen i vår undersökning som har minst 10 minuter till 

skolan, men mest troligt även på fler fastän detta inte kan bekräftas.  

    Det går att utläsa att 80 % av eleverna i vår undersökning utövar minst en fysisk aktivitet i 

veckan (se stapel 9), vilket visar liknande siffror som undersökningen av Statistiska 

centralbyrån (2009, s. 15) under 2006-2007 där resultaten visade på 70 %. Fastän motion är 

bra för både den kroppsliga och känslomässiga utvecklingen menar Wilhelmsson (2005, ss. 

188-190) att man måste vara försiktig så att barn inte tränar för mycket och får för många krav 

på sig, då det enligt honom kan finns risk att det kan leda till både skador och en negativ syn 

på fysiska aktiviteter. Anmärkningsvärt tycker vi är att 43 av eleverna inte går på en enda 

fritidsaktivitet med motion i. För att öka pålitligheten av svaret på denna fråga har vi även 

följt upp med fråga 11 för att få reda på vilka aktiviteter barnen anser innehålla motion, och 

därefter räknat bort de aktiviteter vi tycker inte kvalificerar.  

    Efter att ha gått igenom svaren på denna fråga skulle vi gärna vilja koppla detta till NCFF’s 

(2009, s. 4) undersökning, där de visade resultat på att endast tio till tjugo procent av barnen i 

landet ägnade sig åt fysisk aktivitet på hög nivå. Vår personliga tolkning av fysisk aktivitet på 

hög nivå är att utöver skolans idrottslektioner utöva pass med motion ungefär varannan dag, 

vilket kan betyda antingen tre eller fyra pass. Om man väljer att mena att fyra pass är hög nivå 

motsvarar detta 19 % av barnen i vår undersökning, men om man istället sätter gränsen vid tre 

pass stiger siffrorna till 39 % (se stapel 10).  

    Vi anser det är ytterst viktigt att påpeka att samtliga svar under denna rubrik är beroende av 

hur väl skolornas personal har arbetat med relevanta mål. Två av dessa är att barnen ska få 

kunskap om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsotillståndet, samt utveckla förmågan att 

reflektera över olika levnadsvanor (Skolverket 2011b, ss. 27-28). Skolverket menar på att en 

del av uppdraget är att eleverna får både kunskap om och förståelse för hur den egna livsstilen 

påverkar sin hälsa (Skolverket 2011b, ss. 14-17). En annan viktig poäng anser vi är att strävan 

efter målen ska ske i samarbete med hemmet (2011b, s. 9).  
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• Vad är barnens uppfattning om sina egna idrottslektioner? 

Av resultatet på den första frågan kan vi utläsa att barnen till väldigt stor del tycker sina 

idrottslektioner är roliga. 42 % svarade att de alltid tycker det, 39 % att de ofta gör det, 18 % 

gav svar att de ibland tycker det och endast 1 % gör det aldrig (se diagram 1). Vi anser det är 

positiva siffror att barnen känner så, samt menar även att detta kan påverka både deras fysiska 

aktivitet och totala upplevelse av idrottslektionerna. I vår undersökning visade resultatet att 81 

% av barnen antingen alltid eller ofta tyckte sina idrottslektioner var roliga, vilket vi anser kan 

jämföras med resultatet i NU-03 (Skolverkets 2004, ss. 50-51) där cirka 85 % av de tillfrågade 

eleverna uppfattade att ämnet var någonting för dem. Svaret på denna fråga anser vi även kan 

tänkas ha en påverkan på övriga svar där frågorna handlar om lektionerna. Dock menar vi att 

man bör komma ihåg att detta svar kan influeras av vilka lekar och aktiviteter barnen tycker är 

roliga. Skolverkets (2004, ss. 50-51) utvärdering visade att det viktigaste med ämnet enligt 

eleverna själva var att ha roligt och röra på sig.  

    60 % av barnen gav svar att de bara ibland blir trött efter sina idrottslektioner och 11 % att 

de aldrig blir det, medan endast 8 % svarade alltid och 21 % ofta (se diagram 2). Om detta 

betyder att lektionerna ofta inte innehåller fysisk aktivitet med en högre intensitet är svårt att 

avgöra, fast detta är alltså hur barnen uppfattar det. På denna fråga tror vi absolut att elevernas 

kondition kan påverka huruvida de blir trötta eller inte, men resultatet är trots allt intressant.  

Vi tycker det är både skönt att höra och intressant att 90 % av eleverna känner att de alltid 

eller ofta trivs på sina idrottslektioner, endast 8 % känner att bara ibland gör det och 2 % att 

de aldrig (se diagram 3). Enligt oss kan svaret på denna fråga också ha en inverkan på de 

övriga svaren och vice versa, framförallt på fråga 1 och 5.  

    58 % av eleverna svarade att de saknar någonting på idrottslektionerna, medan 42 % gav 

svar att de inte gör det (se diagram 4). Då bollsporter och gymnastik skrevs mest både här och 

på fråga 11 kan man misstänka att barnen antingen känner eller ändå svarade att de saknar de 

aktiviteter de själva utövar på fritiden för att de vill ha mer av dem på idrottslektionerna.  

    64 % gav svar att de anser sig ha lagom mycket idrott i skolan, 32 % tyckte de har för lite 

och 4 % att de har för mycket (se diagram 5). Enligt vår erfarenhet pratas det ofta om att 

svenska skolbarn har för lite idrott under skoltid, men så här tycker alltså eleverna i vår egen 

enkätundersökning. Forskning av Skolverket (2004, s. 78) visar däremot på att 67 % av de 

medverkande eleverna efterfrågade mer idrottslektioner i skolverksamheten. Dock menar vi 

på att den totala uppfattningen om idrottslektionerna kan påverka om barnen vill ha mer eller 

inte, vilket i sin tur kan påverka om de tycker de har lagom mycket idrott. Huruvida detta svar 

reflekterar kvaliteten på lektionerna är oklart, men det kan tänkas påverka. Avslutningsvis 
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skulle vi vilja påpeka att vi tror vissa av svaren kan påverka varandra, till exempel menar vi 

att fråga 1 kan påverka fråga 3 och 5.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Pedagogernas svar via frågeformulären blev inte så uttömmande som vi hade önskat, vi trodde 

på förhand att metoden skulle ge pedagogerna en chans att i lugn och ro formulera svar som 

lyfter fram sin verksamhet, men vi kände ändå att frågornas utformning till stor del lyckades 

ge oss den information vi var ute efter. Hur mycket innehållet i svaren beror på pedagogerna 

och hur mycket som beror på metoden är dock oklart. Vi kontaktade skolorna väldigt tidigt i 

arbetsprocessen, endast en av pedagogerna fick aningen kortare tid på sig att besvara vårt 

frågeformulär.  

    Vi kände själva att enkätundersökningen blev lyckad på så vis att vi fick in ett högt antal 

svar med lågt bortfall, däremot skulle någon av barngrupperna behövt lite längre tid för att 

inte behöva stressa i genomförandet. Gällande valet att låta pedagogerna avgöra om vi skulle 

komma ut och genomföra enkätundersökningen med barngruppen eller om de skulle göra det 

själv tycker vi var ett lyckat beslut. Vi fick i efterhand respons på detta där också pedagogerna 

ansåg det var bra att ha denna valmöjlighet, då de kunde ta beslutet efter sin barngrupps behov 

och förutsättningar i relation till enkätfrågorna. Att man som pedagog gick igenom frågorna 

märkte vi själva var en bra idé när vi var ute och genomförde undersökningen, då barnen ofta 

hade många bra frågor och funderingar.  

    Angående det etiska förhållningssättet har vi uppfyllt samtliga lagar och rekommendationer 

vi nämnde i vår metoddel (Vetenskapsrådets 2002; Vetenskapsrådet 2011; CODEX 2013; 

Sveriges riksdag 2003). Vad gäller samtycke tycker vi i efterhand att vi kunde ha inhämtat 

detta från samtliga föräldrar, då vi anser att det hade känts bra att ge dem möjlighet att uttala 

sig om sina barns medverkan.  

 

6 Sammanfattning 

Syftet med forskningen var att undersöka uppfattningar om våra skolbarns fysiska aktivitet 

och vad skolan gör för att tillgodose deras rörelsebehov. Gällande första delen av syftet menar 

vi på att vi nått fram till vårt mål och fått in väldigt intressant information från barnens svar 

som vi tror ger en bra bild av vad det känner och tycker. Vad gäller andra delen av syftet kan 

det påpekas att vi inte med all säkerhet kommit fram till vad skolorna gör för att tillgodose 

barnens rörelsebehov, utan det vi är har visat resultat på är sex pedagogers syn på vad de gör.  
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På Riksidrottsförbundets (2009, s. 4) hemsida framhäver de värdet av fysisk aktivitet genom 

att visa upp en lång lista med punkter varför det är viktigt. Även näringsmedicinaren och 

naturläkaren Wilhelmsson (2005, s. 188) poängterar vikten av motion för barn. Nuori Suomis 

(2008, s. 16) expertgrupp påpekar att barn ständigt behöver röra på sig för att må bra och 

utvecklas på bra sätt. Forskning av Lee, Shiroma, Lobelo, Puska, Blair och Katzmarzyk 

(2012, s. 219) pekar på att 9 % av de personer som 2008 dog i förtid var beroende på fysisk 

inaktivitet. Sjukdomar som kopplades ihop med fysisk inaktivitet var hjärt- och kärlproblem, 

bröstcancer, diabetes och kolorektal cancer. Studien påvisar även att om fysisk inaktivitet 

hade reducerat med 10 % hade drygt en halv miljon dödsfall i hela världen kunnat undvikas 

varje år. Detta bestrids av Kempers (2003, ss. 158-161) studie som pekar på att fysisk aktivitet 

inte har så stor påverkan man kan tro efter tre års uppföljning på en interventionsgrupp. Det 

enda som bevisades ha en tydlig påverkan i Kempers forskning var det metaboliska värdet 

och syreupptagningsförmågan. Vi nämnde tidigare att barnens enkätsvar kan ha påverkats av 

allmänna uppfattningar, som vi menar på är information som förts vidare från experter och 

forskare till allmänheten, vilket detta är bra exempel på. Mycket av de positiva effekterna av 

fysisk aktivitet anses ofta som självklarheter, vilket gör det svårt att avgöra huruvida barnen 

har reflekterat över det eller inte. Därför anser vi det är av största vikt att skolorna hjälper 

barnen att inte bara utveckla kunskap om och förståelse för hur livsstilen påverkar hälsan, 

utan också förmågan att kritiskt granska fakta (Skolverket 2011b, ss. 9-17).  

    Inledningsvis hänvisade vi till forskning av Statens folkhälsoinstitut från 2009 (se NCFF 

2009, s. 4) som indikerade att endast 10-20 % av landets barn hade den höga nivå av fysisk 

aktivitet som rekommenderades av NCFF (2009, s. 4). Om vi jämför med rekommendationen 

av Nordiska rådet (2004 se Statens folkhälsoinstitut 2012) på minst en timme fysisk aktivitet 

varje dag kan vi i och för sig inte med all säkerhet säga att detta uppnås av eleverna i vår 

enkätundersökning, då enda sättet att vara säkra på detta enligt oss vore att i en kvantitativ 

undersökning förse elever med både steg- och pulsmätare. Inte ens då anser vi att man hade 

kunnat vara helt säker, då argumenten bygger på tolkningen av vad som räknas som fysisk 

aktivitet, vilket vi i bakgrunden kunnat utläsa att experter och forskare inte är helt överrens 

om. Trots detta vill vi påstå att sammanställningen av vår enkätundersökning pekar på att 

majoriteten av barnen själva anser de rör på sig relativt mycket både under skoltid och efter.  

Dessutom kan vi av pedagogsvaren avläsa att finns en del möjligheter för barnen att både 

aktivera sig själva och medverka i styrda aktiviteter. Så vår slutsats är att det finns en god 

sannolikhet att barnen som medverkade i vår undersökning inte rör sig så lite som forskningen 

av Statens folkhälsoinstitut pekade på.  
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Hej!  

Vi är två lärarstudenter från Högskolan Kristianstad som ska skriva en C-uppsats om idrott och 

hälsa. Uppsatsens syfte är att undersöka uppfattningar om våra skolbarns fysiska aktivitet och 

vad skolan gör för att tillgodose deras rörelsebehov, med inriktning mot årskurs 2 och 3. 

Undersökningen är tänkt att genomföras på ett flertal skolor, där vi sedan anonymt presenterar 

resultaten i vårt arbete och drar paralleller till forskning och litteratur. Vi vill poängtera att det 

varken kommer att nämnas namn på skolor, anställda eller barn på något sätt; utan Vetenskaps-

rådets riktlinjer för god forskningsetik kommer att följas noggrant.  

 

Så här är upplägget tänkt: 

• Ni pedagoger får ett frågeformulär med ett fåtal frågor som ni kan besvara i lugn och ro och 

sedan skicka till oss via brev eller e-post.  

• Till barnen har vi gjort en enkät som är anpassad och enkel att svara på, vilket är beräknat att ta 

ungefär tio minuter. Ni får själv bestämma om ni vill att vi kommer och genomför det med era 

barn, eller om ni själva gör det och sedan att vi kommer och samlar in svaren. Oavsett vad ni 

väljer är tanken att man som vuxen läser igenom frågorna och besvarar eventuella funderingar 

eller oklarheter för att vi ska få in så givande svar som möjligt.  

 

Vi skulle uppskatta om er skola hade velat ställa upp på detta! I så fall var vänlig att 

vidarebefordra detta brev till arbetslagen för årskurs 2 och 3.  

 

//Med vänlig hälsningar Mikael Skånstad och Robert Kjellander 

Bilaga 1 



 

1. Tycker du idrottslektionerna är roliga? 

 

Alltid    Ofta     Ibland    Aldrig 

 

 

2. Blir du trött efter idrottslektionerna? 

 

Alltid    Ofta     Ibland    Aldrig 

 

 

3. Trivs du på idrottslektionerna? 

 

Alltid    Ofta     Ibland    Aldrig 

 

 

4. Är det något du saknar på idrottslektionerna?                                                      

 

Nej   Ja jag saknar.............................................................................. 

 

 

5. Tycker du ni har lagom mycket idrott i skolan? 

 

Ja   Nej, vi har för mycket   Nej, vi har för lite 

 

 

6. Hur ofta på rasterna är du med på lekar eller aktiviteter som du springer och rör dig 

på?  

 

Ofta  Ibland  Aldrig 

 

 

7. Tycker du att ni rör er och motionerar mycket på fritids? 

 

Ofta     Ibland    Aldrig 

 

 

8. Går eller cyklar du till skolan?  

 

Alltid    Ofta     Ibland    Aldrig 

8b. Om du cyklar eller går till skolan, hur lång tid tar det hemifrån till skolan? 

 

Mindre än 10 minuter  10 till 20 minuter   Mer än 20 minuter 

 

 

Undersökning om Idrott och hälsa! Bilaga 2 



 

9. Hur många olika fritidsaktiviteter med motion går du på? 

 

0                   1                   2                   3                   4 eller fler 

 

 

10. Hur många pass i veckan blir det sammanlagt? 

 

Jag går sammanlagt på ………………….. pass i veckan 

 

 

11. Vilka fritidsaktiviteter går du på? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. Tycker du det är viktigt med motion? 

 

Ja       Sådär      Nej       Vet inte 

 

 

13. Tycker du att du rör på dig tillräckligt mycket? 

 

Ja         Nej, jag borde röra mig lite mer 

 

Nej, jag borde röra mig mycket mer   Vet inte 

 

 

14. Tror du man mår bättre om man rör på sig och motionerar mycket? 

 

Ja, mycket bättre      Ja, lite bättre 

 

Nej, det spelar ingen roll     Vet inte 

 

Tack! 

// Hälsningar Mikael och Robert 

Exempel: 

2 gånger fotboll och 2 

gånger basket i veckan 

= 4 pass i veckan 



Hej pedagoger!  

Följande frågeformulär gäller alltså elever i årskurs 2 och 3, om svaren varierar mellan dessa 

årskurser vänligen dela upp dem på något sätt. Vi har valt att hålla oss till fem frågor som vi 

anser ger er bra möjlighet att utveckla och lyfta fram er verksamhet i öppna svar. 

 

• Hur många idrottslektioner har varje elev i veckan? (antal pass och antal minuter) 

 

• Vad gör ni utöver detta för att tillgodose barns rörelsebehov? (obs. både under skoltid och 

fritidsverksamheten) 

 

• Vad gör ni på skolan för att stimulera och motivera barnen till fysiska aktiviteter efter skoltid? 

 

• Finns en hälsogrupp och i så fall vad gör de konkret för att påverka? 

 

• Har ni några organiserade fysiska aktiviteter på rasten? Om ja, vad för något och hur ofta?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps. svaren kan antingen skickas via e-brev eller lämnas på papper när vi träffas i samband med 

enkätundersökningen för barnen!  

 

 

//Med vänlig hälsningar Mikael Skånstad och Robert Kjellander 

Bilaga 3 
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