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Sammanfattning  

I litteraturen framgår det att den fysiska aktiviteten minskar för varje årskurs i skolan. Med 
hänsyn till att rektorer och lärare ansvarar för att eleverna ska ha möjligheter till fysisk 
aktivitet under hela skoldagen är det viktigt att studera deras arbete. Forskningen visar att 
fysisk aktivitet främjar bland annat hälsa, inlärning och koncentrationsförmåga i skolan.  
Syftet var att beskriva vilka uppfattningar rektorer och lärare har om fysisk aktivitet och vad 
som kan främja fysisk aktivitet bland elever på gymnasieskolor. 
Studiens teoretiska utgångspunkt var hälsoteorin SOC (Sense of coherence) och den 
frigörande pedagogiken som pedagogisk utgångspunkt i relation till Empowerment. 
Kvalitativ forskningsmetod var lämpligast att använda då intervjuer möjliggör en djupare 
förståelse för informanternas utsagor och studiens fokus. Studien utgörs därmed av fem 
semistrukturerade intervjuer. Analysen resulterade i två huvudkategorier som reflekterade 
studiens syfte; arbetet att främja fysisk aktivitet på skoltid och uppfattning kring läroplanen.  
Studiens slutsats är att informanterna beskrev att de tagit medvetna beslut för att främja fysisk 
aktivitet, de försöker skapa en medvetenhet genom dialog samt att de försöker skapa 
integrerad rörelse genom brainbreaks på lektionstid. Ytterligare en slutsats är att rektorer och 
lärare uttryckte att de uppfattar läroplanen för gymnasieskolan som otydlig. 
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Abstract  

In literature, it appears that physical activity decreases for each year of school. Given that 
principals and teachers are responsible for ensuring that students have opportunities for 
physical activity throughout the school day, it is important to study their work. Research 
shows that physical activity promotes health, learning and concentration ability among other 
things, in school. The aim of this study was to describe which perceptions principals and 
teachers have about physical activity and what could promote physical activity among 
students at upper secondary schools.  
In relation to the aim of the study, qualitative research method was most suitable to use 
because interviews enable a deeper understanding of the informants' statements and the focus 
of the study. The study consists of five semi-structured interviews. The analysis resulted in 
two main categories that reflected the aim of the study; the work to promote physical activity 
at school and perception of the curriculum. The conclusions of the study are that the 
informants have made conscious decisions to promote physical activity, they try to create 
awareness through dialogue as well as they try to create integrated movements through brain 
breaks during class hour. Another conclusion is that principals and teachers expressed that 
they perceive the curriculum of the upper secondary school as unclear. 
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Förord 
 
Först och främst vill vi rikta ett hjärtligt TACK till vår handledare Lars Kristén för all                
stöttning och vägledning genom arbetets gång, du har motiverat och inspirerat oss till att              
fortsätta i positiv anda. 

Vi vill även tacka våra informanter för deras engagemang och deltagande i vår studie. Ert 
intresse för studien har möjliggjort utförandet av vårt arbete. Ett stort tack till våra nära och 
kära för uppmuntrande ord och stöd. Vi vill tacka varandra för att vi har tagit oss igenom de 
utmaningar och motgångar vi ställts inför under resans gång. Slutligen vill vi tacka oss själva 
för vårt engagemang och tålamod som bidragit till en grym Kandidatuppsats som vi alla är 
stolta över. 
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1. Introduktion 

Enligt Pellmer, Wramner och Wramner (2012) omfattas begreppet hälsa av bland annat 
fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet definieras som alla form av rörelse där energiomsättningen 
ökar från vilonivå, vilket förutsätter att skelettmuskulaturen är aktiv (Yrkesföreningar för 
fysisk aktivitet, 2016).  
I en rapport av Folkhälsomyndigheten (2019), som belyser skolbarns hälsovanor i Sverige, 
går det att utläsa att andelen ungdomar som förhåller sig till rekommendationerna om en 
timmes fysisk aktivitet per dag har varit oförändrad sedan 2001-2002. Den fysiska 
aktivitetsnivån har påvisats minska ju äldre barnen blir. Enligt Generation Pep (2019) och 
deras rapport, som ska belysa barn och ungas hälsa, framkommer det att det är många barn 
som har lämnat den organiserade idrotten redan i tioårsåldern och att den fysiska aktiviteten 
minskar gradvis högre upp i åldern. En nyligen publicerad studie gjord av Raustorp och 
Fröberg (2018) belyser att den fysiska aktiviteten avtar med åldern och att tonåringar rör på 
sig mindre än de yngre barnen. I en rapport gjord av Centrum för idrottsforskning (2017) 
belyser de i sin sammanställning att få unga rör sig enligt den dagliga rekommendationen på 
30 minuter per dag, men statistik och resultat grundar sig främst på barn och unga under 15 
år. Ytterligare ett exempel på forskning som hänvisar till yngre åldrar är Rönnegard (2012) 
som granskat innehållet för kursen idrott och hälsa för barn i årskursen fyra till sex. 
   I en studie av Raustorp och Fröberg (2018) framkommer det att fysisk aktivitet minskar 
för varje årskurs på gymnasiet. På svenska gymnasieskolor är idrott och hälsa oftast 
obligatorisk enbart i första året på gymnasiet (Skolverket, 2011). Enligt 
Folkhälsomyndigheten (2019) finns det forskning på att fysisk aktivitet främjar bland annat 
koncentrationsförmåga. Skolans miljöer bör ge förutsättningar till lärande samt främja 
elevernas möjligheter till en god hälsa. Rektorer och lärares insatser i skolan är högst 
betydelsefulla för främjandet av elevernas fysiska aktivitet under skoldagen. Med hänsyn till 
att rektorer och lärare ansvarar för att eleverna ska ha möjligheter till fysisk aktivitet under 
hela skoldagen är det viktigt att studera deras arbete (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012).  
   I relation till vår studie utgör hälsa en stor del för elevernas prestationsförmåga, 
ambitioner och mål. Upplever eleverna att de inte mår bra i skolan är det rektorer och lärares 
ansvar att skapa trygga miljöer som främjar elevernas hälsa (SFS 2010:800; Pellmer, 
Wramner & Wramner, 2012). Området som ska studeras är viktigt för att det har 
framkommit i forskning att stillasittandet bland barn och ungdomar har ökat (Centrum för 
idrottsforskning, 2017; Raustorp & Fröberg, 2018). Fastän det finns forskning som belyser 
fysisk aktivitet kopplat till skolelevers inlärning samt koncentrationsförmåga (Ericsson, 
2003) går det att identifiera bristfällig forskning kring rektorer och lärares perspektiv på 
gymnasienivå. Oftast är det yngre målgrupper som involveras i tidigare forskning som till 
exempel forskning gjord av Centrum för idrottsforskning (2017) och Rönnegard (2012). 
Majoriteten av studier kring fysisk aktivitet involverar yngre barn och ungdomar, i låg-, 
mellan- och högstadiet. Det pedagogiska perspektivet omfattar rektorer och lärares 
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uppfattningar och arbete för att skapa hälsofrämjande miljöer. Utifrån studien skulle vi 
kunna skapa kunskap om rektorer och lärares uppfattningar av en ökad fysisk aktivitet på 
gymnasieskolor. Kunskapen kan till exempel omfatta hur lärarna interagerar med eleverna 
och får dem delaktiga i diskussioner samt skapar en förståelse för att främja lärandet om 
fysisk aktivitet. Den lärande miljön kan omfatta dialogen mellan rektorer, lärare samt elever 
och är en viktig aspekt som kan generera till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande och 
en medvetenhet kring omvärlden (Maylor, 2012). 
   Utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv är studien relevant att utföra för att främja fysisk 
aktivitet på gymnasieskolor, för ungdomar, i största allmänhet. Studien är relevant för att 
identifiera och utveckla arbetet kring fysisk aktivitet på gymnasieskolor. Det är intressant, ur 
ett hälsopedagogiskt perspektiv, att studera rektorer och lärares arbete då hälsa är en 
grundläggande faktor för alla individer. Utökad kunskap om elevernas fysiska aktivitet i 
skolans miljö kan underlätta den lärande miljön samt ge en ökad inblick för rektorer och 
lärare att influera till en mer aktiv skoldag och öka chanserna till att elevernas behov 
tillgodoses för en bättre fysisk hälsa (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Elevers 
fysiska aktivitet är relevant att undersöka och för att på ett framgångsrikt sätt utveckla 
insatser behöver rektorer och lärare få en överblick om hur nuläget ser ut, vad som kan 
förbättras och hur de kan agera för att inspirera eleverna till mer aktiva val.  
 

1.1 Syfte  

Syftet är att beskriva vilka uppfattningar rektorer och lärare har om fysisk aktivitet och vad 
som kan främja fysisk aktivitet bland elever på gymnasieskolor.  
 

1.2 Frågeställningar  

- Hur beskriver rektorer och lärare i privat och kommunal gymnasieskola att de arbetar  

med att främja fysisk aktivitet?  

- Vilka uppfattningar beskriver rektorer och lärare att de har om fysisk aktivitet i relation 
till läroplanen? 
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2. Bakgrund  

Bakgrunden består av fyra underrubriker; fysisk aktivitet, fysisk aktivitet i skolmiljö, rektorer 
och lärares roll/ansvar/arbete och teoretisk referensram. Under den första underrubriken 
redogör vi för definitionen av fysisk aktivitet, innebörden av målområde 9 fysisk aktivitet 
samt rekommendationerna för fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Den andra 
underrubriken fokuserar mer på ämnet för Idrott och hälsa samt skolans ansvar kring fysisk 
aktivitet. Under den tredje underrubriken konkretiseras rektorer och lärares ansvar gällande 
fysisk aktivitet utifrån skollagen och idrottslärares förmågor i relation till ämnet. Därefter 
presenteras de tre valda teorierna vi valt förhålla oss till under studien nämligen SOC, 
frigörande pedagogik och empowerment.  
 

2.1 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet definieras som en aktivitet där kroppen är i rörelse och där 
energiomsättningen ökas genom muskelsammandragning (FYSS, 2016). Fysisk aktivitet är 
därmed generellt all form av rörelser som exempelvis transport till fots eller med cykel, 
motion och fysisk träning samt lek och friluftsliv (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2015). 
Det finns många dokumenterade hälsovinster av fysisk aktivitet exempelvis förbättrad 
koncentration och inlärningsförmåga, ökad skolprestation samt bättre energibalans, 
immunförsvar, fysisk självkänsla, livskvalitet och ökad muskelstyrka. Å ena sidan främjas 
den fysiska kapaciteten för barn och ungdomar i uppväxtåren å andra sidan reduceras risken 
för ohälsa i vuxen ålder (Fritz, 2017). Utöver de nämnda hälsovinsterna nämner 
Folkhälsomyndigheten (2019) bland annat blodsocker och BMI som ytterligare hälsovinster i 
relation till en god fysisk aktivitetsnivå. Regeringskansliet (2017) nämner att barn och 
ungdomar rör på sig för lite dagligen trots att forskning beskriver fördelarna och 
möjligheterna till att vara fysisk aktiv. En studie har fått fram ett resultat som visar att endast 
22 % av flickor och 44 % av pojkar är tillräckligt fysiskt aktiva (Centrum för 
idrottsforskning, 2017).  
   Ett målområde som Sveriges Riksdag upprättade år 2003 var bland annat målområde 9 
fysisk aktivitet. Definitionen för målområdet beskriver att samhället bör utformas så att den 
ökade aktiviteten främjas för befolkningen. Fysisk aktivitet i samhället följer oftast de sociala 
mönster som råder och bör därmed även avspegla sig i befolkningens livsstilar och 
levnadsvillkor generellt. Fysisk aktivitet i skolmiljö bör vara en central drivkraft i 
folkhälsomålet för att tillgodose behovet för barn och ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 
2010).  
   Rekommendationer för barn och ungdomar, 6-17 år, bör sammanlagt innefatta minst 60 
minuters daglig fysisk aktivitet. Karaktären på denna typ av fysisk aktivitet bör vara måttlig 
till hög intensitet, det vill säga att pulsen och andningen ska öka så det ger en viss 
ansträngande samt påtagligt ansträngande känsla. Det bör finnas en variation av måttlig och 
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hög intensitet men även muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter kan utföras ett antal 
gånger i veckan. Frekvensen för aktiviteter med hög intensitet bör utövas minst tre gånger i 
veckan för att uppnå hälsofördelar (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2015). I en rapport 
gjord av Centrum för idrottsforskning (2017) framkom det att gymnasieelever i årskurs två 
spenderade cirka 80 procent av sin vakna tid stillasittande, oavsett kön. I årskursen påvisades 
även att enbart 14 procent av flickorna och 32 procent av pojkarna uppnådde de dagliga 
rekommendationerna för fysisk aktivitet (Centrum för idrottsforskning, 2017). 
 

2.2 Fysisk aktivitet i skolmiljö  

Efter införandet av Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) år 1995 gjordes en 
nedskärning på antalet timmar för ämnet Idrott och hälsa. Förändringen innebar för 
gymnasieskolor att timplanen minskade med 40 % i jämförelse med tidigare läroplan 
(Raustorp, 2004). Den nya läroplanen gav en möjlighet för skolor att överföra 410 flexibla  
timmar från praktiska ämnesblock till Idrott och hälsa. Det innebär numera att det är möjligt 
för skolor att profilera sig i Idrott och hälsa tack vare den nya läroplanen. Läroplanen för de 
frivilliga skolformerna (Lpf 94) innebar en förändring från antalet timmar per ämne till 
garanterad timtid. I ämnet Idrott och hälsa på samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 
programmen infördes tiden till 130 timmar och idrotten blev uppdelad till obligatorisk A- och 
B-kurs. För övriga gymnasieprogram infördes tiden till 80 timmar som omfattar en 
obligatorisk A-kurs. Med andra ord är Idrott och Hälsa A obligatoriskt för samtliga 
gymnasieprogram och sedan sker ett individuellt val för eleverna att ytterligare välja till 
kurser inom Idrott och Hälsa övriga årskurser (Annerstedt, 2001; Skolverket, 2011). I en 
studie gjord av Larsson och Nyberg (2017) underströk en del tillfrågade gymnasielärare att 
undervisningen var begränsad på grund av tiden för idrott och hälsa, men även på grund av 
storleken på klasserna. Ytterligare förtydligade de att det var besvärligt att anpassa 
undervisningsformen så den blev givande för varje individ med grund i att det tar tid att 
utveckla kunskap och färdigheter (Larsson & Nyberg, 2017).  
   Inför valet 2002 startade en politisk debatt kring ungdomars brist på fysisk aktivitet och det 
uppmärksammades bland annat en oro över viktökning. Som en följd gjordes ett tillägg i 
läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo 94) i februari 2003 under “skolans uppdrag” 
(Larsson & Meckbach, 2007). Tillägget omfattar grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet och lyder ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 
inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2011). I kursplanen Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) som är upprättad för ämnet Idrott och hälsa 
reviderades tillägget till “fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för 
människors välbefinnande” (Skolverket, 2011). I grundskolan har timmarna ökat för idrott 
och hälsa till 100 timmar och detta är ett beslut från regeringen som gäller från 2019 
(Regeringskansliet, 2017). I Läroplanen för Gymnasieskolan är följande citat ett av 
gymnasieskolans uppdrag “Skolan ska även sträva efter att ge eleverna förutsättningar att 
regelbundet bedriva fysiska aktiviteter” (Skolverket, 2011). Som en följd av skolverkets 
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uppdrag blev den dagliga fysiska aktiviteten hela skolans ansvar. Däremot finns ingen 
preciserad fördelning av ansvaret för den fysiska aktiviteten utan ansvaret tillfaller varje 
individuell skola. Det vill säga att varje gymnasieskola bör ta ansvar för att involvera 
samtliga pedagoger och anställda utifrån läroplanens riktlinjer, inte enbart idrottsläraren som 
oftast enskilt tilldelas ansvaret för fysisk aktivitet (Larsson & Meckbach, 2007). 
   Klassrumsbaserad fysisk aktivitet är ett sätt att nå ungdomar där dom spenderar mycket tid, 
det vill säga i skolan. Målet är att få elever att resa sig från stolarna och utföra aktiviteter på 
ungefär tio minuter. Aktiviteterna kan antingen vara aktiva pauser för att bryta ett långvarigt 
stillasittande eller aktiviteter för att införa akademiskt innehåll tillsammans med rörelse 
(Skrade, 2013). Erwin, Fedewa, Beighle och Ahn (2012) sammanförde data av ett flertal 
studier som omfattade klassrumsbaserad fysisk aktivitet för skolelever som var 5-18 år. Det 
framkom att insatser kan öka aktivitetsnivån för elever under skoldagen som i sin tur 
förbättrar lärandet. Utifrån resultaten visades att elever i grundskolan fick en större påverkan 
av insatser med fysisk karaktär. En förklaring kan vara att behovet av fysisk aktivitet är mer 
känt hos lärare i de lägre skolklasserna och att de medvetet ger mer möjlighet till det.  
Ytterligare resultat från insamlad empiri visade att längden på insatserna inte är avgörande för 
att uppnå en positiv effekt. Enbart insatser med fysisk aktiviteter på 13 dagar kan ge en 
positiv effekt på elevers aktivitetsnivå och fysiska hälsa. Utifrån Carlson, Engelberg, Cain, 
Conway, Mignano, Bonilla, Geremia och Sallis (2015) studie om aktiva klassrum i 
årskurserna ett till sex framkom det att de elever som fick möjligheten till fysisk aktivitet 
under lektionstid erhöll fem minuter mer måttlig till intensiv aktivitet per dag, än de som inte 
fick samma möjlighet. Skolor som arbetade med aktiva klassrum hade större sannolikhet att 
nå upp till rekommendationerna för 30 minuter fysisk aktivitet per dag, utöver det 
förbättrades även elevernas beteende och fysiska aktivitet under hela skoldagen. 
   Samhällsutvecklingen har genererat till låga krav att vara fysiskt aktiv i vardagen, till 
exempel har tekniken minskat behovet att upprätthålla en aktiv livsstil. Ytterligare kan kravet 
på akademisk prestation påverka den dagliga rörelsen i skolmiljö i form av reducerad längd 
av raster och skollunch. För att skolmiljön ska motivera till rörelse bör skolledningen skapa 
trivsamma och underhållande miljöer som främjar den fysiska aktiviteten 
(Folkhälsomyndigheten, 2010). Ett statsbidrag som huvudsakligen ska ha bidragit till 
främjandet av fysisk aktivitet och utveckling av skolans lärmiljöer för förskolan, skolan och 
fritidshemmet har införts. Bidraget går främst till förbättrad utevistelse eller renovering av 
gymnastiksalar. Regeringskansliet (2017) har även fokuserat på en utveckling av det 
förebyggande och främjande arbetet för elevhälsan. Ett bidrag för hälsofrämjande 
skolutveckling förekommer, dels för utveckling av elevernas utbildning, samt för att få 
utökade verktyg för skapandet av en hälsofrämjande skola.  
 
2.3 Rektorer och lärares roll/ansvar/arbete  

Svensk författningssamling (SFS 2010:800) är en skollag som hänvisar till 
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande elevhälsa för bland annat gymnasieskolor. 
Oavsett om skolan är offentlig eller privat bör verksamheten förhålla sig till att elevhälsan är 
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obligatorisk och att rektorn på skolan har främsta ansvaret (Pellmer, Wramner & Wramner, 
2012). Ytterligare beskriver skollagen att ”Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga 
arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas” (Lindh & 
Larsson, 2010). Preciserat innebär det att rektorn ska upprätthålla och ansvara för att de mål 
och uppdrag läroplanen förespråkar uppnås (Skolverket, 2011). Det erbjuds stöd och material 
av skolverket, till lärare som undervisar i kursen idrott och hälsa där målet är att styra barnens 
och ungdomars utbildning till att främja samtliga elevers utveckling och lärande 
(Regeringskansliet, 2017).  
   För att nå ut till eleverna och förmedla kunskap bör lärare ha lämpliga kompetenser inom 
ämnesområdet. Kursplanerna ska agera som ett hjälpmedel för att vägleda lärarna till en 
gemensam tolkning i lärandeprocessen och bedömningen av eleverna (SOU 2007:28). 
Backman och Larsson (2016) har i en studie granskat hur kunskap uttrycks i lärandemål som 
formulerats kring läroplanen vid lärosäten i Sverige. De uttrycker i sin slutsats att de som går 
en utbildning till idrottslärare har som krav att göra någon form av lokal tolkning av den 
nationella läroplanen. Som studenter bör de kunna förstå och vara kritiska till 
bedömningsprinciperna i läroplanen när de sedan blir aktiva som lärare. Ytterligare måste de 
kunna beskriva och rättfärdiga valet av fysisk aktivitet i förhållande till syftet som ämnet 
idrott och hälsa förhåller för att skapa hälsa hos studenterna (Backman & Larsson, 2016). 
Idrottslärare och ämneslärare ansvarar gemensamt för den dagliga aktivitet som sker under 
skoltid och kräver därmed engagemang och aktivt deltagande för inflytande på elevers 
utveckling och stimulans av hälsan (Rydqvist & Winroth, 2008). I en avhandling gjord av 
Wiker (2017) framkom det att elever i årskurs nio kände frustration när idrottsläraren 
tillämpade en auktoritär ledarroll som innebar att de inte fick delta i planeringen. Eleverna 
hade velat att lärarna lyssnade mer på önskemål och även att lektionens upplägg kunde 
varieras. Det framkom att lärares förtroende värderades högt av eleverna samt att utrymmet 
för att kunna utveckla förmåga inom fysisk aktivitet genom upprepning och misslyckanden 
var befintligt. Att drivkraften och prioriteringarna ursprungligen kommer från lärare som har 
nära anknytning till skolan är väsentligt i det hälsofrämjande arbetet. Det hälsofrämjande 
arbetet i skolan kan omfatta insatser för att förbättra den fysiska skolmiljön och elevers 
inflytande i undervisningen av hälsosamma samt ohälsosamma levnadsvanor och livsvillkor 
(Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Skolverket (u.å) har formulerat följande förmågor 
som idrottslärare bör inneha alternativt utveckla   

“Idrottsläraren bör ha förmågan att lära och föra ut idrottskunskap på ett intressant 
sätt.”  

“I arbetet som idrottslärare är det viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för 
andra.”  

Bortsett från ovanstående förmågor ansvarar idrottsläraren även för att eleverna ska erhålla 
information om aktiviteter som stärker kroppen samt betydelsen av fysisk träning i relation 
till hälsan. Idrottsläraren bör även motivera eleverna till regelbunden fysisk aktivitet utanför 
skoltid (Skolverket, u.å).  
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2.4 Teoretisk referensram 
 

För att redogöra, analysera och skapa förståelse för rektorer och lärares uppfattningar och 
arbete kring fysisk aktivitet kommer vi i tolkningsprocessen använda SOC, Empowerment 
och frigörande pedagogik som teoretiska utgångspunkter. 
 
 

2.4.1 Sense of coherence (SOC)  

Sense of coherence (SOC) myntades av Aaron Antonovsky. Teorin omfattas av följande tre 
komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utifrån en persons upplevelse. 
Teorin definierar individens förmåga att hantera olika livssituationer, vilket är av betydelse i 
relation till individens välbefinnande (Antonovsky, 2005). Begriplighet innefattar bland annat 
individens känsla av att kunna bedöma och redogöra för olika händelser men handlar främst 
om förståelsen för situationen som individen befinner sig i. Hanterbarhet inbegriper 
individens känsla av att kunna hantera livshändelser. Meningsfullhet förklarar huruvida 
individen känner att det är meningsfullt. Det är ett synsätt där målet är att uppnå en mening 
med olika situationer som inträffar. Individen gestaltar en ökad delaktighet och påverkan i sitt 
eget liv som möjliggör meningsfullhet. (Antonovsky, 2005)  
   SOC har sitt ursprung i det salutogena perspektivet som enligt Weman-Josefsson och 
Bergman (2013) har "... utgångspunkt i det friska och belyser styrkor och möjligheter, alltså 
hur vi kan förebygga framtida ohälsa och samtidigt stärka människors befintliga och/eller 
potentiella hälsa" (s.55). Antonovsky (2005) nämner att individer antingen känner en lägre 
eller högre grad av SOC. Individer med en högre grad av SOC har utifrån erfarenheter en 
känsla av förståelse för faktorer och orsaker som bidrar till begriplighet, hanterbarhet samt 
meningsfullhet. Antonovsky (2005) anser att tillvaron bör uppfattas ur en helhets-kontext för 
att hälsan ska upprätthållas samt vidareutvecklas och för att behärska prövningar. 
Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är betydande komponenter för att  
individen ska känna tillvaron som sammanhängande och därmed bibehålla hälsan samt klara 
av utmaningar och prövningar som uppkommer i tillvaron (Antonovsky, 2005). 
   Enligt Hultén (2014) är interaktionen i klassrummet av stor betydelse då relationen mellan 
lärare och elever möjliggör ett tillfälle för delaktighet för båda parter vilket gynnar lärandet 
för eleverna. Hon belyser vikten av lärarens ledarskapsstil och förmåga att motivera i relation 
till elevernas inlärning och behov (Hultén, 2014). I relation till Antonovsky (2005) är bland 
annat delaktigheten viktig för elevernas utveckling, trygghet och motivation. Är eleverna 
införstådda med undervisningens syfte ökar sannolikheten för att lärande ska ske. Med stöd i 
deras resonemang har vi valt att tillämpa SOC som hälsoteori för att kunna tolka, värdera och 
diskutera rektorer och lärares uppfattningar. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 
samtliga viktiga komponenter i skolans kontext för att rektorer och lärare ska kunna förmedla 

10 



arbetet med fysisk aktivitet. Upplever rektorer och lärare inte SOC i arbetet med fysisk 
aktivitet kan vi uppmärksamma ytterligare behov som de kan behöva för att uppnå en 
hälsofrämjande skolmiljö.  
 
 
2.4.2. Empowerment  

Empowerment definieras främst som ett tillvägagångssätt för att få igång processer som ska 
stärka individer och öka deras självkontroll, kunskaper och färdigheter samt vägleda dem till 
att utveckla en bättre självbild (Askheim, 2017). Empowerment definieras ytterligare som att 
en person eller en grupp ökar inflytandet över sina egna liv och därmed uttrycker 
empowerment både en målsättning och ett medel för att nå ett uppsatt mål. För att 
upprätthålla ett positivt förhållningssätt i folkhälsoarbete som involverar empowerment bör 
respekt och ödmjukhet vara två ledord för att få individer att känna god självkänsla. 
(Askheim, 2017; Starrin, 2007) Kostenius och Lindqvist (2006) beskriver att individer som 
förstärkt sin egenmakt erhåller en medvetenhet kring relationen mellan hälsa, levnadsvanor, 
handlingar och kontroll. Tengqvist (2007) framställer empowerment som möten mellan 
människor, för att mötena ska generera i ett hälsofrämjande förhållningssätt krävs öppenhet. 
Genom att betrakta alla som jämlika, förse människor med rätt förutsättningar samt sträva 
efter att skapa respekt bland människor, skapas det miljöer som främjar upprätthållande av 
hälsa. Får individer möjligheten till att medverka och påverka, kan de utveckla sin förmåga 
till att ta hälsofrämjande beslut (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  
   Askheim (2007) påstår att en optimal hälsa inte kan existera om individerna, eller som i 
denna studie, eleverna inte har ett inflytande över sin hälsa i form av stöttande miljöer och 
möjligheten till utveckling av personliga färdigheter. Med stöd i resonemangen som Askheim 
(2007) framför har vi valt Empowerment för att kunna tolka, värdera och diskutera rektorer 
och lärares uppfattningar. Har de förmågan att stärka elevernas empowerment skulle det 
kunna generera i att eleverna får tillräckligt med resurser och förutsättningar för att göra 
medvetna livsstilsval som främjar deras hälsa (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

 

2.4.3 Frigörande pedagogik 

 
Freire (1972) utvecklade den frigörande pedagogiken för att befria de förtryckta fattiga i 
Brasilien genom att de själva skulle ta kontrollen och förändra samhället genom att utveckla 
autonomi. Han har blivit känd för att kritisera det traditionella skolsystemet som en 
bankundervisning där mottagarna är passiva objekt och enbart tar emot kunskap. I den 
frigörande pedagogiken blir den som tar emot kunskap ett aktivt subjekt och är delaktig samt 
formar sitt lärande genom sina egna uppfattningar och tankar.  
   Hedegaard (2005) benämner empowerment i relation till frigörande pedagogik ur ett 
perspektiv som innebär att människan redan besitter kunskap och förmågor. För att en 
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förändring ska ske och empowerment uppnås behöver människan medvetandegöras kring sin 
kunskap och förmågor. Dialog och medvetenhet utgör exempel på metoder inom frigörande 
pedagogik som skulle kunna bidra till förändring. Människans förståelse för sin individuella 
situation men även medvetenhet kring omgivningen är faktorer som skulle kunna påverka 
förändringsprocessen. Maylor (2012) belyser tvåvägskommunikationen, den kommunikation 
som sker mellan lärare och elever i benämning till Paulo Freires frigörande pedagogik. Den 
frigörande pedagogiken omfattas av att elevers kunskaper, förmågor och förutsättningar 
värderas med syftet att ge möjlighet till kritisk reflektion. I relation till studien bör lärarna ge 
utrymme för att ifrågasätta information och handlingar för att uppnå medvetenhet. Med stöd i 
den frigörande pedagogiken kan vi diskutera bland annat lärare och rektorers uppfattningar 
kring fysisk aktivitet bland elever på gymnasieskolor, innehållet som framgår i 
gymnasieskolans läroplan, skolans uppdrag och rekommendationerna för fysisk aktivitet. 
Diskussionen om lärare och rektorers arbetssätt skulle kunna utgå från deras medvetenhet 
som i sin tur bidrar till att eleverna utvecklar en lärande process där kunskap ständigt är i 
rörelse.  
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3. Metod  

I relation till studiens syfte ansåg vi att kvalitativ forskningsmetod var lämpligast att använda 
då bland annat intervjuer möjliggör en djupare förståelse för informanternas utsagor och 
studiens fokus. Intervjuer som tillvägagångssätt medför beskrivningar av ett specifikt 
fenomen som erhålls av studiens informanter (Danielson, 2017).  
 
 
3.1 Design  

I vår studie har vi utgått från en deskriptiv design, vilket är en metod för att på ett 
framgångsrikt sätt beskriva världen i sin kontext, hur den ser ut i nuläget utifrån den empiri 
som samlats in. Valet av design tar sin utgångspunkt i att vi tog reda på hur uppfattningen om 
fenomenet ter sig bland rektorer och lärare i gymnasieskola under en specifik tidpunkt, utan 
att manipulation av några parametrar sker (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2010). Ett öppet 
förhållningssätt bör prägla ansatsen för att informanternas upplevelser och berättelser ska 
framföras på ett tillförlitligt sätt. I ett senare skede i analysprocessen är intentionen med 
designen och ansatsen att skapa en teoretisk förståelse (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2017).  
 

3.2 Urval  

Urvalet som gjordes för att kunna besvara vårt syfte bestod av individer ur en population 
specifikt kopplade till studien och syftets karaktär. Eftersom studien gjordes med 
gymnasieskolor präglas studiens urval utifrån ett tillgänglighetsurval, vilket innebar att våra 
informanter var rektorer, ämneslärare och idrottslärare som valdes ut utifrån tillgänglighet 
(Karlsson, 2019). Urvalet var därmed icke-slumpmässigt av den orsaken att de valda 
informanterna visade intresse för att svara på studiens frågeställningar och syfte (Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen, 2011). Våra preferenser var från början att studien skulle omfatta tre 
gymnasieskolor med olika karaktärer; en privat, en kommunal och en idrottsinriktad. 
Dessvärre fick vi inget positivt gensvar från någon lokal idrottsinriktad gymnasieskola så vi 
tog beslutet att exkludera denna form av skola från studien. Urvalet från den privata och 
kommunala gymnasieskolan blev därmed två rektorer, två ämneslärare och två idrottslärare 
(Se tabell 1). Anledningen till att det blev den utvalda kommunala gymnasieskolan beror dels 
på rektorns engagemang att delta och hen kontaktade i sin tur en ämneslärare och en 
idrottslärare på sin skola. Den privata gymnasieskolans deltagande beror på idrottslärarens 
och ämneslärarens intresse för studien vilket motiverade rektorn att även delta. De är samtliga 
verksamma på två skolor som omfattar lika många elever, skolorna är storleksmässigt lika 
och de är belägna centralt i en stad i Nordvästra Skåne. Inkluderingskriterierna var enbart att 
informanterna skulle ha önskvärd befattning utifrån syftet, inga ytterligare avgränsningar 
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gjordes.  
 
Tabell 1. Redogörelse för studiens informanter 

Informant = n  Arbetserfarenhet? Skola Befattning 

1 9 år  Privat Rektor 

2 12 år varit en del av      
skolan i 22 år 

Privat Ämneslärare 

3 18 år Privat Idrottslärare 

4 17 år Kommunal Rektor 

5 15 år Kommunal Ämneslärare 

6 3 år Kommunal Idrottslärare 

3.3 Datainsamling  

I början av forskningsstudien var det tänkt att intervjua rektorer och lärare från en kommunal, 
en privat och en idrottsinriktad skola med syftet att undersöka deras förhållningssätt till fysisk 
aktivitet. Vi bestämde oss ganska snabbt för att inte maila skolorna utan åka ut till varje skola 
och fråga de tilltänkta informanterna personligen för att effektivisera processen, vilket vi 
gjorde. Däremot var personerna inte på plats och vi blev istället hänvisade till att ringa 
alternativt maila, vilket dröjde ut på processen. Efter några samtal och mail var det endast en 
privat och en kommunal skola som visade intresse för vår studie. En av de idrottsinriktade 
gymnasieskolorna svarade att på grund av tidsbrist hade de ingen möjlighet att delta i studien. 
Datainsamlingen utfördes vid två tillfällen där fem intervjuer genomfördes, fyra enskilda 
intervjuer och en parintervju, samtliga med rektorer och lärare. Innan genomförandet av 
intervjuerna tilldelades informanterna studiens övergripande syfte samt en given tidsram för 
den kommande intervjun. Vid det första tillfället intervjuades två lärare där alla forskare 
närvarade och sedan intervjuades rektorn av samtliga forskare. Vid det andra tillfället 
intervjuade forskarna vars en informant i separata rum. Gemensamt för de båda tillfällena var 
att intervjuerna tog plats i skolmiljö på informanternas arbetsplats. För att underlätta 
insamlingen av datamaterialet valde vi att spela in intervjuerna. Varje författare ansvarade för 
att lyssna av och transkribera två intervjuer vardera. Den transkriberade texten granskades vid 
ett flertal tillfällen för att skapa en helhetsbild över informanternas uppfattningar och tankar 
samt för att åskådliggöra centrala aspekter i relation till studiens syfte (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne, 2015).  
   Henricson och Billhult (2017) beskriver att kvalitativ forskningsmetod inbegriper intervjuer 
där informanter beskriver verklighetsuppfattningar, utifrån deras egna upplevelser och 
tankesätt. Avsikten med intervjuer är att data från informanter beskriver hur fenomenet 
upplevs i den kontext de befinner sig i. Den insamlade empirin blir därefter föremål för 
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vidare analys och tolkning (Henricson & Billhult, 2017). Vid forskningsstudier är enskilda 
intervjuer lämpliga om syftet är att samla in kunskap om sociala och mänskliga erfarenheter 
(Ahrne & Svensson, 2015). Med hänsyn till att vårt syfte var att beskriva vilka uppfattningar 
rektorer och lärare har om fysisk aktivitet och vad som kan främja fysisk aktivitet bland 
elever på gymnasieskolor, ansåg vi att det var ett lämpligt tillvägagångssätt. Innan 
intervjutillfällena utformades en intervjuguide (Se Bilaga 4) som inspirerades av en 
semistrukturerad mall (Danielson, 2017). Med inspiration från den semistrukturerade mallen, 
strukturerade vi en stomme av frågor som sedan under pågående intervjuer vid behov 
kompletterades med frågor utifrån informanternas svar (Danielson, 2017). Ett sådant 
tillvägagångssätt genererar i en djupare förståelse för rektorers och lärares uppfattning och 
ger tillfälle till följdfrågor (Ahrne & Svensson, 2015).  
 

3.4 Databearbetning och analys  

Konventionell kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017) tillämpas 
vid tolkning av resultat och har generellt en utgångspunkt i informanternas tidigare 
förkunskaper. Meningsbärande enhet, kondensering, kod och kategori är centrala begrepp 
inom den kvalitativa innehållsanalysen. Det är av särskild betydelse att betrakta gensvaret 
från informanter utifrån sammanhanget, deras personliga erfarenheter samt den kultur som 
råder.  
   Vi använde oss av en konventionell kvalitativ innehållsanalys för att analysera 
datamaterialet. Den skedde i tre steg (Se Bilaga 1). Som ett första steg i analysen 
identifierades meningsbärande enheter vilka omfattades av ord, meningar och citat som 
bedömdes vara relevanta i relation till studiens syfte. För att underlätta hanteringen i 
kommande analysprocess kondenserades meningsenheterna ytterligare där ord, meningar och 
citat fördes samman för att återspegla den väsentliga innebörden av informanternas uttalande 
från intervjuerna. Ett andra steg i analysprocessen innebar att datamaterialet tolkades vidare 
genom att skapa koder utifrån de meningsbärande enheterna som formats tidigare. En kod 
skapas genom en kortare beskrivning på meningsbärande enheter. Som ett tredje steg samlade 
forskarna ihop koderna som skapats tidigare och omvandlade dessa till kategorier. 
Kategorierna beskrev det faktiska innehållet för att sedan kunna ställa och besvara frågan 
“vad?” (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). En kategori syftar till att binda samman 
koder vilka bidrar till en djupare förståelse (för ett fenomen), därefter kan kategorierna 
sammanföras och skapa en genomgående röd tråd för hela studien (Danielson, 2017). Koder 
som hade likartat innehåll sammanfördes till följande huvudkategorier: Arbetet att främja 
fysisk aktivitet på skoltid och uppfattningar kring läroplanen. Huvudkategorin arbetet att 
främja fysisk aktivitet på skoltid formades av följande underkategorier: att arbeta för att 
möjliggöra fysisk aktivitet arbetet under raster, lektioner och schemalagd fysisk aktivitet. 
Huvudkategorin uppfattning kring läroplanen formades av följande underkategorier: att 
uppfatta läroplanens innehåll och att tolka kunskap om läroplanen. Koderna avspeglade det 
centrala i intervjuerna och hade en tydlig koppling till studiens syfte och frågeställningar.  
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3.5 Etiska övervägande  

Vi har i vår studie tillämpat ett neutralt förhållningssätt och de individer vi har mött och deras 
upplevelser har vi respekterat och försökt inta en icke dömande attityd gentemot dem. 
Dessutom har vi varit noggranna med att under intervjuerna inte kommentera informanternas 
upplevelse och åsikter med egna synpunkter och förkunskaper (Sandman & Kjellström, 
2013). Det finns fyra etiska övervägande som krävs för att upprätthålla en god forskningssed 
och det första som vi tog ställning till gäller Informationskravet som innebär att informanter 
får ta del av studiens syfte och varför de har valts ut för att delta (Sandman & Kjellström, 
2013). I vårt första möte med informanterna lämnades ett informationsbrev (Se Bilaga 2) ut 
med studiens benämning, information om studien, hur lagringen av personuppgifter och data 
från intervjuer hanteras samt våra kontaktuppgifter utifall frågor eller kritik uppkommer. I 
första mötet med informanterna tilldelades även en samtyckesblankett (Se Bilaga 3), som 
skulle undertecknas innan intervjutillfället, för att omfatta samtyckeskravet. Samtyckeskravet 
beskriver informanternas autonomi kring sin medverkan där individen ger samtycke till att 
delta i studien samt får information kring att det är frivilligt att avbryta deltagandet när som 
helst utan att det ifrågasätts (Sandman & Kjellström, 2013). Ett deltagande innebär inget 
tvång och våra informanter har valt att delta självmant, vilket vi har fått ta i åtanke när vi 
utformade vår studie. Det tredje etiska övervägandet som vi har fått ta hänsyn till är 
Konfidentialitetskravet. Det innebär att intervjuerna sker konfidentiellt och informanterna inte 
kan identifieras samt att inspelad data och transkriberade text raderas efter studiens avslut 
(Sandman & Kjellström, 2013). Utomstående parter ska inte ha möjlighet att identifiera 
involverade informanter, inte heller var de är verksamma, vilket innebär att inga detaljer ges 
och uppgifter hanteras enligt General data protection regulation (GDPR). Det finns däremot 
en risk att de informanter som deltagit i studien ska kunna identifiera sina kollegor, men det 
är svårt att kringgå då informanterna är medvetna om varandras deltagande. Nyttjandekravet 
är det sista etiska övervägandet som Sandman och Kjellström (2013) benämner och de 
beskriver att informationen från informanterna enbart får användas i vår studie; En aktiv 
skoldag varje dag? - En kvalitativ studie kring rektorer och lärares uppfattningar till fysisk 
aktivitet på gymnasieskolor. Skulle informationen med avsikt att användas i annat ändamål 
måste ett nytt samtycke från informanterna erhållas (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012; 
Vetenskapsrådet, 2002).  
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4. Resultat 

Under resultatdelen valde vi att använda oss av citat eftersom att informanternas röster och 
uppfattningar förstärks. Informanternas uppfattningar bidrar till en djupare förståelse kring ett 
fenomen både individuellt men även för omvärlden (Skott, 2017). Resultatet presenteras först 
som en förklarande text av vad som framgick från intervjuerna som sedan följs av ett 
förstärkande citat.  
 

4.1 Arbetet att främja fysisk aktivitet på skoltid  

Kategorin påvisar att rektorer och lärare upplever att de möjliggör fysisk aktivitet utifrån den 
kontext de befinner sig i. I förhållande till informanternas beskrivningar betraktades dessa tre 
underkategorier som viktiga aktiviteter i skolan för att främja fysiska aktivitet. 
Underkategorierna belyser hur lärare och rektorer upplever att de arbetar under raster, 
lektionstid och under den tid som är schemalagd med idrott.  
 

4.1.1 Att arbeta för att möjliggöra fysisk aktivitet under raster  

Underkategorin visar på att lärare och rektorer upplever att eleverna är fysiskt aktiva på 
rasterna. Informanterna beskrev att de har skapat utrymme för användande av pingisbord på 
rasterna. De förklarar att pingisborden används frekvent av eleverna. Det har skapats 
möjlighet för eleverna att vara fysiskt aktiva i och med att de får ta trapporna. På grund av att 
användandet av hiss är begränsat leder det till att eleverna rör på sig i större utsträckning, 
enligt rektorer och lärare.  

Vi har trappor, hissen kan ju eleverna inte nyttja längre så det är ju jättebra och man får ofta höra att det 
är så jobbigt att gå i trappor så att på det sättet är det bra att vi har massa trappor här. (Informant 6)  

 
 
4.1.2 Att arbeta för att möjliggöra fysisk aktivitet under lektionstid  
 
Underkategorin visar på att de som undervisar till viss del försöker integrera rörelse i 
undervisningstiden för de teoretiska kurserna. Informanterna beskrev att en aktiv paus 
används för att möjliggöra aktivitet för eleverna under lektionstiden och de uppfattar att 
eleverna är positiva och mottagliga för spontan rörelse.  

Så sa jag vi ska göra en brainbreak så vi börjar med lite olika typer av rörelser och så...eftersom det är 
jag som står där som också haft dom i idrott så vet dom att jag har olika appar på min dator rätt som det 
är dyker det upp någonting och dom bara ställer sig upp och kör. (Informant 2) 

Lärare och rektorer ansåg att deras förhållningssätt är betydelsefullt för att någon form av 
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aktivitet ska ske. Ytterligare förklarade de att de som undervisar behöver göra medvetna 
val under lektionstid för att få eleverna att röra på sig. Vilket i sin tur förutsätter att lärare 
bör vara envisa och konsekventa till en början tills eleverna inser betydelsen av 
handlingen. Informanterna uttryckte att elevernas inställning i sin tur är av betydelse för att 
främja en aktiv skoldag. De uttryckte att de måste arbeta för att få eleverna att ställa sig 
upp och röra på sig istället för att sitta ner. Informanterna beskrev att det är nödvändigt för 
lärarna att upprepa det några gånger tills eleverna relaterar det arbetssättet med en specifik 
lärare och blir medvetna om vad som förväntas och varför. 

Man kan bara börja med sig själv många gånger hur bra är jag på att ta paus därför det är precis som 
eleverna säger om jag inte själv eller vi som arbetslag inte har den vanan då gör man det inte där heller. 
Jag tror det är tankehinder, det är verkligen så. Vi bildar en uppfattning om hur saker och ting ska 
fungera och hade man tänkt på ett annat sätt så hade vi kunnat röra oss så mycket mera. Det handlar om 
liksom att lägga lektionerna så man är tvungen att flytta sig lite och såna saker. (Informant 3)  

Rektorer och lärare beskrev betydelsen av att eleverna själva inser vikten av fysisk aktivitet 
och att kurserna är utformade så att eleverna får lyssna och diskutera kring 
hälsoinformation. Informanterna beskrev att det är lärarnas förmåga att väcka intresse och 
att få eleverna att utveckla ett hälsotänk genom att ta upp ämnet hälsa, ställa frågor, bjuda 
in till samtal och diskussion samt vara kritiska. Informanterna nämnde interaktionen 
mellan elever och lärare som involverar en undervisningsprocess där eleverna får reflektera 
över sina handlingar och åsikter. 

Jag menar vi börjar kolla på effekter och motion och träning och dom själva får reflektera över sin egen 
hälsa och så också direkt i början. (Informant 6)  
 

4.1.3 Att arbeta för att möjliggöra fysisk aktivitet under schemalagd fysisk aktivitet 

En informant beskrev att eleverna har möjlighet till ytterligare fysisk aktivitet genom 
Hälsobanken som är en schemalagd timme där eleverna har möjlighet att röra på sig under 
skoltid utöver kursen Idrott och hälsa. Rektorer och lärare beskrev att det främsta syftet 
med hälsobanken har varit att engagera eleverna till att prova på och delta i en variation av 
fysiska aktiviteter.  
 

Dom som går i ettan dom har en timmes idrottspraktik i veckan som är inom ramen för kursen Idrott och 
hälsa 1. Utöver det har dom tillgång till ett hälsobanks-pass i veckan men det är på frivillig basis dom allra 
flesta veckorna sen interagerar vi kursen med hälsobanken i vissa typer av uppgifter och projekt och så som 
dom jobbar med. Så egentligen har dom tillgång till två timmar fysisk aktivitet i veckan. Sen i tvåan har dom 
fysisk aktivitet, idrottskursen en gång varannan vecka, en timme i veckan men fortfarande ett hälsobankspass 
i veckan så då kan man väl snitta med det så säg 1,5 timme i veckan. Och i trean så får de möjlighet att välja 
idrott och hälsa 2-kursen om de vill men det är valbar kurs så där har vi i år inte så många, så vi kan nästan 
räkna bort dom. Men då har de i gengäld två hälsobankspass att gå på. (Informant 2) 
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4.2 Uppfattning kring läroplanen  

Kategorin påvisar att rektorer och lärare upplever innehållet i gymnasieskolans läroplan som 
svårtolkat. I förhållande till informanternas beskrivningar betraktades dessa två 
underkategorier som viktiga för att kunna utveckla och tillämpa fysisk aktivitet i skolan.  
 

4.2.1 Att uppfatta läroplanens innehåll 
 

Lärare och rektorer beskrev att de anser att läroplanens innehåll och riktlinjer är otydliga och 
informanterna anser därmed att de tycker det är svårt att tillämpa innehållet i praktiken. 
Informanterna ansåg att lärarnas arbete i nuläget inte utgår från gymnasieskolans läroplan 
som omfattar riktlinjerna för fysisk aktivitet.  

Allting är ju suddigt det går ju inte att komma ifrån men vi försöker att hela tiden gå tillbaka till när vi 
skapar en uppgift så tacklar vid det i syfte och centralt innehåll för hur vi ska göra. Om man tittar på hur 
kurserna ser ut, den omfattningen som dom faktiskt har så måste man vara väldigt medveten om vad man 
gör för uppgifter och vad man lägger tiden på för att man ska kunna utveckla det som faktiskt står. 
(Informant 3)  

4.2.2 Att tolka kunskap om läroplanen 
 
Informanterna bedömde att det är viktigt att lärarna bidrar med förståelse kring hur och varför 
man har ett specifikt arbetssätt för att det ska generera i kvalitativt arbete. De uttryckte att de 
hade en svårighet att tolka läroplanen för gymnasieskola och gymnasieskolans uppdrag. 
Rektorer och lärare ansåg även att deras kunskap kring innehållet är begränsad och därmed 
inte kan tolka läroplanen och uppdraget mer ingående. 

Jag tycker att det är ett viktigt uppdrag att implementera hela vägen. Jag önskar att det var mer konkret 
än så, ja men vad säger den lilla frågepunkten. (Informant 2) 
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5. Diskussion  

Här nedan presenteras diskussionsavsnittet där vi diskuterar och reflekterar över vårt val av 
metod för forskningsstudien samt en diskussion kring vad som visades i resultatet. Här 
kopplar vi samman studien till en helhet med stöd från våra valda teorier och tidigare 
forskning.  
 

5.1 Metoddiskussionen 
 
I forskningsprocessen förekommer följande fyra aspekter att ta hänsyn till; tillförlitlighet, 
giltighet, delaktighet samt överförbarhet. Lundman och Graneheim (2017) beskriver 
tillförlitlighet som en viktig del i analysprocessen, detta eftersom att graden av resultatets 
tillförlitlighet påverkas av forskarens förmåga att kunna styrka de beslut som tagits under 
studiens gång. Lundman och Graneheim (2017) belyser därefter hur viktig delaktigheten är 
genomgående under processen, är forskarna lika delaktiga i både intervjuer och 
analysprocessen ökar graden av tillförlitlighet. I vår studie valde vi att genomföra en 
parintervju och fyra enskilda intervjuer med hänsyn till förutsättningarna vi hade. Utförandet 
av de enskilda intervjuerna kan ha påverkat tillförlitligheten på ett negativt sätt på så sätt att 
de utfördes av olika intervjupersoner. Ur ett forskarperspektiv är det betydelsefullt att 
genomförbarheten av studiens olika processdelar sker gemensamt (Lundman och Graneheim, 
2017) med hänsyn till intervjuerna kunde vi identifiera nackdelar som skildrades under 
tolknings- och analysprocessen. Vi utförde enskilda intervjuer och en parintervju, vilket både 
har uppfattats som positivt och negativt. Den positiva aspekten av parintervjun är att 
ämnesläraren och idrottsläraren fick möjlighet att inspirera varandra i tankar och åsikter. 
Under några tillfällen av intervjun utföll intervjun i en diskussion mellan lärarna där de 
antingen höll med varandra eller hade en annorlunda syn på frågan. Det mynnade ut i att de 
fick utveckla och förklara vad de menade vilket gav oss en större bild av hur de uppfattade 
och tänkte kring fenomenet. De båda lärarna nämnde att de arbetat tillsammans under en lång 
period och hade liknande tankegångar. En parintervju kan därmed ha inneburit en nackdel för 
studien då vårt syfte med enskilda intervjuer var att få informanternas enskilda åsikter och 
uppfattningar. Ytterligare kan det ha blivit en förvrängd bild av deras uppfattning av 
fenomenet. Informanterna kan ha yttrat sig utifrån varandras uppfattning eller utifrån 
önskvärda normer, en kritisk fråga uppkommer ifall informanterna formulerade sina svar 
utifrån att de ville vara till lags gentemot oss som forskare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015). Hade intervjun skett enskilt kunde möjligheten till skilda tankar och åsikter varit 
annorlunda och därmed hade vi fått annan datainsamling. Idrottsläraren och ämnesläraren på 
den privata skolan intervjuades samtidigt, vilket vi i efterhand uppfattade som en nackdel för 
dataanalysen. Detta eftersom att avlyssningen av det inspelade materialet försvårades men 
också för att lärarna kompletterade varandra med tankar och beskrivningar. Informanternas 
svar hade eventuellt varit mer personliga om samtliga intervjuer hade utförts enskilt, då de 
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inte haft möjlighet till att påverka varandra. Hade vi däremot gjort en observation och i 
kombination ställt frågor hade det möjliggjort för oss att få en tydligare bild om hur de 
uppfattar att de arbetar med fysisk aktivitet men även hur det sker i praktiken. Den 
semistrukturerade intervjuguiden var en utgångspunkt för att få svar på våra frågeställningar 
men upplägget gav oss utrymme att ställa följdfrågor baserade på de svar som gavs av 
informanterna. En negativ aspekt kan ha varit att vi ställde olika följdfrågor vilket gav mer 
eller mindre utförliga svar som vi baserade våra resultat på, något Lundman och Graneheim 
(2017) nämner som en påverkansfaktor i relation till graden av tillförlitlighet. I samband med 
utformningen av intervjufrågorna borde vi gemensamt diskuterat fram eventuella följdfrågor 
för att öka möjligheten till att följdfrågorna var desamma för varje intervjuperson. På så sätt 
hade tillförlitligheten kunnat stärkas i studien. 
   Ur ett giltighets-perspektiv är vår uppfattning att de resultat som framkom ur våra intervjuer 
är rimliga uppfattningar som lärare och rektorer kan ha i gymnasieskolor. Ursprungligen ville 
vi att studien skulle omfatta en privat, en kommunal och ett idrottsinriktat gymnasium för att 
få ett större antal informanter och variation i data som samlades in. Med hänsyn till att 
studiens informanter representerar en privat och en kommunal skola kan giltigheten ha 
påverkats. Om det även funnits perspektiv från ett idrottsinriktat gymnasium så hade det 
kunnat ge en större mängd data att förhålla sig till (Lundman & Graneheim, 2017). Den 
aktuella studien hade därmed fått flera personers synvinklar vilket hade främjat resultatet och 
diskussionen ytterligare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Dessvärre var där flera 
gymnasieskolor som inte besvarade våra samtal eller mail överhuvudtaget, möjligtvis på 
grund av bristande intresse. Hade vi haft fler gymnasieskolor som visat intresse hade urvalet 
exempelvis kunnat vara slumpmässigt. Informanterna valdes istället utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv som grundade sig i att valda gymnasieskolor visade ett intresse att 
delta. Tillgänglighetsurvalet kan ha gett oss en begränsad synvinkel som inte kan 
generaliseras, däremot är informanternas uppfattningar rimliga utifrån de förhållande som 
råder på skolan. Vi kan ifrågasätta om resultatet hade påvisat alternativa arbetssätt att främja 
fysisk aktivitet om slumpen hade fått avgöra. Eventuellt hade socioekonomiska 
förutsättningar, geografiskt läge och storlek kunnat variera. De informanter som har deltagit i 
studien bedöms ha tillräcklig erfarenhet och uppfattningar om elevers fysiska aktivitet på de 
gymnasieskolor de tjänstgör på (Lundman & Graneheim, 2017). En styrka med studien har 
varit att vi har fått ta del av olika yrkesrollers uppfattningar och synvinklar på fenomenet 
inom arenan gymnasieskola. En rektor, ämneslärare och idrottslärare har skilda 
arbetsuppgifter och utgår främst från olika riktlinjer vilket stärker bilden av hur 
gymnasieskolor kan tänkas arbeta för att främja fysisk aktivitet för eleverna. Enligt våra 
uppfattningar har semistrukturerade intervjuer varit ett relevant tillvägagångssätt för att ta 
reda på studiens syfte och frågeställningar. Detta har genererat i att vi har kunnat dra slutsats 
om att en röd tråd är befintlig. Vi är medvetna om att resultatdelen är lång men vi ser det som 
en fördel då vi fått fram informanternas uppfattningar och beskrivningar tydligt och rättvist. 
Vi ser också relevansen i hela resultatet och dess innehåll med informanternas citat då det 
svarar till vårt syfte och frågeställningar. Fördelen med att använda direkta citat av 
informanterna som transkriberats skapar större trovärdighet i relation till empirin. 
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   Enligt Lundman och Graneheim (2017) är forskarens delaktighet i studiens helhet 
betydelsefull då det är forskarna som står för att forma studien utifrån syfte och 
frågeställningar. Utformandet av intervjuguiden och medverkandet i samtliga intervjuer 
innebär ett aktivt deltagande av forskarna. Det som Lundman och Graneheim (2017) även 
nämner är det viktiga med att få fram informanternas svar och tolkningar i studien och dess 
resultat och att forskarna visar sig oberoende av detta. Vidare belyser Lundman och 
Graneheim (2017) att forskare inte kan ses som oberoende för medverkandet och skapandet  
av studien. Vi som forskare går in med en öppen inställning men vi bör dock vara medvetna 
om att vi interagerar med informanterna och forskningen kan inte räknas som ett objektivt 
tillvägagångssätt (Henricson & Billhult, 2017). Vår närvaro kan omedvetet ha påverkat deras 
förhållningssätt eftersom de deltar i en studie och våra frågeställningar har delvis styrt 
innehållet. Under intervjuerna, analysprocessen och framtagandet av resultatdelen var vi 
därför noggranna med att låta informanternas röster redovisas då det är informanternas svar 
som intervjustudien baseras på och att våra tolkningar av informanternas uttalande inte bör 
framföras för att skapa skildringar som inte stämmer. Detta har vi haft i åtanke under hela 
utformandet av intervjustudien. Då vi valde att intervjua enskilt under några av våra samtal 
med informanterna kan det ha påverkat samtliga forskarens delaktighet då vi inte har fått alla 
informanternas åsikter hörda av oss alla forskare. Under tolknings - analysprocessen har vi 
dock varit delaktiga i samtliga av informanternas intervjusvar då vi redogjort för detta och 
tagit fram det resultatet som svarar på studiens syfte och frågeställningar gemensamt. Det 
enskilda deltagandet kan ha påverkats negativt under de intervjuer där samtliga forskare 
medverkade, då vi delade upp våra frågeställningar. Å andra sidan kan det även ha påverkat 
deltagandet positivt då vi gemensamt kunde stärka varandra, bidraget till följdfrågor kan ha 
stärkts och olika perspektiv kan ha uppstått. Lundman och Graneheim (2017) belyser 
forskarnas medskapande som givet.  
   Lundman och Graneheim (2017) nämner att urvalet, deltagarna, datainsamlingen, analysen 
samt förutsättningarna för studien bör vara tydliga för att läsaren ska kunna bedöma graden 
av överförbarhet. Graden av överförbarhet till andra grupper utöver rektorer och de 
tillfrågade lärare och om studiens resultat kan tillämpas i andra kontexter är relevant att 
resonera kring. Är vi kritiska till hur graden av överförbarhet är i relation till andra grupper 
anser vi att den är låg. Studiens resultat skulle eventuellt kunna överföras till gymnasieskolor 
som är lika storleksmässigt, har ett ungefär lika stort antal elever samt den struktur och 
utformning på sin verksamhet som de som deltog i vår studie hade. Förutsättningar och 
möjligheter är ytterligare faktorer som påverkat graden av överförbarhet. Andra 
gymnasieskolor skulle kunna uppfylla kriterier som de skolor som deltog i vår studie gjorde, 
däremot finns möjligheten att deras resurser och tillgång till fysisk aktivitet räcker sig i större 
utsträckning. De åsikter och upplevelser som framkommit är ytterst individuella och vi kan 
inte utifrån det fastställa att urvalet är representativt för hela befolkningen. Ytterligare kan 
inte resultatet appliceras på andra arenor än gymnasieskolor eftersom syftet med studien var 
beroende av att studien utförs på en gymnasieskola. Studiens gymnasieskolor var på ett 
ungefär lika i storlek, antal elever och utformning vilket kan ha haft betydelse i vår 
jämförelse av skolorna och informanternas uppfattningar och beskrivningar. 
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Gymnasieskolorna kan ha samma förutsättningar och arbetssätt eftersom dom är liknande i 
utformning samt att båda är belägna centralt i staden. Hade vi utfört studien på andra 
gymnasieskolor hade resultaten möjligtvis indikerat på andra faktorer än de som framgick i 
vår studie eftersom att varje skola är individuell och har olika förutsättningar för fysisk 
aktivitet. Med hänsyn till att skolornas möjligheter till resurser är olika så kunde vi inte 
förutspå hur metodvalet hade påverkat resultatet. Metoderna som vi använde med 
semistrukturerade intervjuer gav uppfattningar och åsikter från de individer som varit 
verksamma på den specifika skolan som studeras.  
 
 
5.2 Resultatdiskussion 

Med utgångspunkt från studiens syfte att beskriva vilka uppfattningar rektorer och lärare har 
om fysisk aktivitet och vad som kan främja fysisk aktivitet bland elever på gymnasieskolor 
har vi fört en diskussion kring resultatet utifrån respektive formulerad frågeställning. 
Strukturen för resultatdiskussionen är upplagd så att det resultat vi fann i relation till syfte 
och frågeställningar diskuteras utifrån teoretisk referensram och tidigare forskning. 
 

5.2.1 Hur beskriver rektorer och lärare i privat och kommunal gymnasieskola att de 
arbetar med att främja fysisk aktivitet?  
 
Utifrån studiens resultat kan vi utläsa att rektorer och lärare beskriver att de har tagit 
medvetna beslut som de anser har en positiv påverkan på elevernas fysiska aktivitet under 
rasterna. Informanterna beskrev att de arbetar med att främja fysisk aktivitet genom att 
begränsa användandet av hiss och skapat utrymme för användande av pingisbord. I relation 
till hur de arbetar kan lärare och rektorer i ett tidigare skede ha utvecklat en medvetenhet om 
att om eleverna har rört sig för lite på rasterna. Ett beslut att begränsa hissanvändandet är för 
lärare och rektorer begripligt då de förstår syftet med det (Antonovsky, 2005). Det vill säga 
att syftet är att hitta en alternativ väg som ökar den fysiska aktiviteten men även att eleverna 
själva ska förstå att det finns en tanke bakom handlingen. För att lärare och rektorer ska 
kunna främja aktivitet under rasterna bör dialog användas för att öka elevernas begriplighet 
om varför det tas beslut och i vilket syfte. I enlighet med den frigörande pedagogiken innebär 
dialogen att eleverna kan få en inblick i att fysisk aktivitet ligger till grund och att de 
därigenom blir delaktiga och kan ta ett eget ansvar (Freire, 1972). Det är upp till lärare och 
rektorer att vara mer tankeutmanande för att utveckla elevernas förmågor och kritiska 
tänkande (Scherp & Scherp, 2007). Ytterligare ett resultat som påvisades omfattar rektorer 
och lärares arbete att skapa utrymme för att främja fysisk aktivitet genom användandet av 
pingisbord. I en studie framkommer det att om skolan bidrar med utrustning kan det resultera 
till att eleverna är mer aktiva på rasterna (Ridgers, 2010). Redskapet i sig kräver ingen 
förklaring eller syfte på vad som ska utföras och varför. Begripligheten är tydlig för eleverna 
och kräver ingen eftertanke eller kritisk tanke om varför det står framme i skolmiljön. 
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Däremot kan det ha en positiv inverkan på aktivitetsnivån om skolan även erbjuder olika 
typer av aktiviteter för eleverna i skolmiljön (Lawler, Heary & Nixon 2017; Morton, Atkin, 
Corder, Suhrcke & van Sluijs, 2016). 
   I resultatet kan vi utläsa att rektorer och lärare försöker, trots begränsad tid, att skapa 
integrerad rörelse genom till exempel brain-breaks. Under lektionstid behöver inte 
tidsomfattningen vara en grund till att en aktiv paus sker eftersom att det förekommer olika 
former av brain breaks som tar olika lång tid att utföra. McDonald, Clennin och Pate (2015) 
visar i sin forskning att fördelen med brain breaks är att det går snabbt och det är enkelt för 
involverade att komma igång. För att det ska finnas en förutsättning till brainbreaks kan det 
vara av stor vikt att den som undervisar upplever att handlingen är meningsfull. Baserat på 
SOC anser vi att det kan resultera i en positiv effekt om rektorer och lärare framhäver den 
fysiska aktivitetens fördelar, utifrån eget engagemang, för att kunna implementera dem i 
undervisningen. Forskningen påvisar ytterligare fördelar med avbrott som omfattar bland 
annat positiva effekter på arbetsro och koncentration. Avbrott medför ny energi till elevernas 
fortsatta skolarbete. I forskning påvisas även att interventioner under lektionstid har en 
positiv effekt på den fysiska aktiviteten, men det kräver att lärare interagerar med eleverna 
(McDonald, Clennin & Pate, 2015). I likhet med den frigörande pedagogiken som bland 
annat lyfter fram samspelet mellan lärare och elever, kan lärarna använda brainbreaks för att 
ge utrymme för ifrågasättande och diskussion kring effekterna av avbrott i undervisningen. I 
sin tur kan det generera till en medvetenhet där deras kunskaper och tankar utmynnar i en 
reflektion om deras fysiska hälsa (Freire, 1972). En ökad aktivitetsnivå under lektionstid kan 
medföra en möjlighet till en förbättrad fysisk hälsa. En liknande slutsats belyser Kibbe, 
Hackett, Hurley, McFarland, Schubert, Schultz och Harris (2001). I deras omfattande studie 
framkom det att elever mår bättre av att integreras med en ökad rörelse i klassrummen under 
lektionstid. Lärarnas arbete kan ha en betydande roll i att öka elevernas medvetenhet och 
autonomi genom att erbjuda en stöttande miljö och en möjlighet att utveckla förmågan att ta 
hälsofrämjande beslut (Askheim, 2007; Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  
   Lärare och rektorer beskrev att för en fysisk aktivitet ska ske under lektionstid bör den som 
undervisar ha en viss inställning och till en början vara konsekvent i sina val. Det kan vara 
viktigt att den som undervisar har intresse och är trygg i sin profession för att de ska ha mod 
till att utföra aktiviteter med eleverna. Lärarnas trygghet och mod till aktivitet skulle troligtvis 
även kunna bero på hur länge de har varit aktiva i läraryrket men även hur deras relation till 
fysisk aktivitet ser ut. Det är i sin tur fördelaktigt om den som undervisar försöker skapa 
förståelse genom dialog och en genuin interaktion med eleverna för att öka medvetenhet 
(Freire, 1972). Forskning gjord av Alerby, Backman, Bergmark, Gardelli, Hertting, Kostenius 
och Öhrling (2012) visar att om relationen mellan elev och lärare fungerar bra kan det leda 
till ett högre engagemang under lektionstid. Vidare belyser dem att elevernas upplevelse är 
beroende av en ömsesidig respekt för att uppnå engagemang. I likhet poängterar Kostenius 
(2011) i sin studie att eleverna är grunden till en positiv lärmiljö men enbart om de får vara 
involverade i utformningen av lektionerna och att läraren skapar utrymme för aktivt 
deltagande. Lärare och rektorer uttryckte även att elevernas inställning är av betydelse för att 
främja en aktiv skoldag. Hugo (2011) skriver att meningsfullhet är en viktig faktor för 
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främjandet av elevers känsla av att det finns en mening med skolans aktiviteter. Det är 
fördelaktigt om eleverna känner att aktiviteten har ett syfte, att oberoende situation ska det 
finnas en tydlig meningsfullhet med det som sker (Antonovsky, 2005).  
   I resultatet kunde vi urskilja att lärare och rektorer beskrev betydelsen av att lärarna får 
eleverna att utveckla ett hälsotänk under lektionstid men även att eleverna själva inser 
betydelsen. Lärarnas förmåga att väcka intresse kan utifrån studiens resultat vara avgörande 
för att skapa en lärande miljö. För att lärande ska ske är undervisningens syfte viktigt att 
förmedla till eleverna och det kan vara gynnsamt att eleverna får en känsla av begriplighet 
(Antonovsky, 2005). Har eleverna ingen förståelse varför fysisk aktivitet kan ge positiva 
fysiska, psykiska och sociala effekter kan troligtvis inget lärande moment ske. Elevernas 
förståelse förutsätter att lärarna är engagerade och närvarande under lektionstid då de har en 
stor inverkan på eleverna (Rydqvist & Winroth, 2008). Kan den som undervisar genom 
dialog bjuda in till reflekterande samtal, ställa frågor som väcker tankar och utveckla ett 
kritiskt hälsotänk hos eleverna kan ett lärande ske (Freire, 1972). Information och reflektion 
om fysisk hälsa ur olika perspektiv kan vara viktigt för att få elever att utveckla nya synsätt 
och ny kunskap. Det är även viktigt att elever får en möjlighet att bli medvetna om positiva 
effekter av fysisk aktivitet för att de ska göra aktiva val och röra på sig. Forskning gjord av 
Hoelscher Evans, Parcel och Kelder (2002) påvisar att vanor av fysisk aktivitet i 
ungdomsåren ger en positiv påverkan på livsstilen under ett längre perspektiv och därmed 
även senare under livet. Vi tror att det kan vara så att ungdomar i gymnasiet i ofta betraktas 
som unga vuxna och att ansvaret lättare kan tilldelas individen själv. Det ligger likväl i 
rektorns och lärarnas ansvar att skapa möjligheter för att eleverna ska göra medvetna val 
utifrån sin kunskap och förmåga att reflektera (Freire, 1972). Men utifrån vår egen 
uppfattning anser vi att om eleverna inte får dessa möjligheter så kan det generera i att de tar 
mindre ansvar och eventuellt sämre beslut som inte gynnar deras hälsa.  
   I gymnasieskolorna är kursen för Idrott och hälsa 1 obligatorisk men i resultatet beskrev 
informanterna att Idrott och hälsa 2 och möjligheten till rörelse och fysisk aktivitet är valbar 
under resterande årskurser. Det hade kanske varit positivt för elevernas fysiska hälsa om även 
resterande årskurser hade obligatorisk schemalagd fysisk aktivitet. I relation till 
Folkhälsomyndigheten (2019) påvisas positiva effekter av fysisk aktivitet i skolmiljö. Som vi 
nämnde tidigare kan det ha en påverkan på koncentrationsförmågan men även ur fysiologiska 
aspekter (Ruiz et al., 2006). Skolor kan med fördel aktivt arbeta och erbjuda elever minst 30 
minuters fysisk aktivitet under skoldagen för att uppnå hälsovinster. Utifrån resultatet 
framkom det att rektorer och lärare trots det ger eleverna möjlighet att testa på varierade 
aktiviteter i olika miljöer genom Hälsobanken. Med hjälp av ett sådant tillvägagångssätt kan 
det finnas möjlighet för eleverna att utveckla en trygghetskänsla och därmed mod till att 
utföra aktiviteter oberoende om det handlar om nya eller okända miljöer. Askheim (2007) 
belyser vikten av att stärka individer, öka självkontroll samt utveckla en ökad självbild, vilket 
kan vara ett sätt att förklara hur man kan stärka elevernas empowerment. I relation beskriver 
Moore och Fry (2017) i en artikel sambandet mellan empowerment och fysisk aktivitet, ju 
högre känsla av autonomi desto större är möjligheten att elever blir motiverade till att utöva 
fysisk aktivitet både under men också efter skoltid. Kan skolorna arbeta för att stärka 
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elevernas autonomi genom att bidra med utrymme till en medvetenhet och kunskap kan det 
resultera i att eleverna får en möjlighet att göra medvetna val som gynnar deras hälsa även i 
framtiden (Freire, 1972). Barnekow, Buijs, Clift, Jensen, Paulus, Rivett och Young (2006) 
belyser att skolan kan vara en plattform för eleverna för att kunna förbättra sin förmåga att 
engagera sig. 
 
 

5.2.2 Vilka uppfattningar beskriver rektorer och lärare att de har om fysisk aktivitet i 
relation till läroplanen? 
 
Rektorer och lärare uttryckte att de uppfattar gymnasieskolan läroplan som otydlig vilket 
skapar begränsningar vid tillämpning av fysisk aktivitet under skoltid. Skolverket (2011) 
belyser i läroplanen att skolans uppdrag är att “... sträva efter att ge eleverna förutsättningar 
att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter”. Informanterna uttryckte en önskan om läroplanen 
som mer konkret och att definitionen egentligen inte säger något. I tidigare forskning framgår 
det att skolor bör eftersträva att tillhandahålla elever de teoretiska och praktiska baskunskaper 
som är särskilt viktiga för deras hälsa. Larsson (2014) belyser hur viktigt det är att skolor får 
möjligheten att anpassa sitt arbetssätt utifrån individuella förutsättningar. Lärare och rektorer 
bör ha rätt förutsättningar för att kunna hantera elevernas behov till uppnådd daglig fysisk 
aktivitet under skoltid. Ansvaret och kravet att skolorna ska erbjuda fysisk aktivitet varje dag 
kan kännas betungande om det inte finns en tydlighet i vad uppdraget och läroplanen innebär 
för att främja fysisk aktivitet. För att kunna hantera gymnasieskolans uppdrag så kräver det 
att den som undervisar i detta fall har de förutsättningar som är nödvändiga. Begriplighet 
anser vi som en nödvändig förutsättning och i enlighet med resultatet kan arbetet för att 
förtydliga och uppnå en kollektiv förståelse vara nödvändigt (Antonovsky, 2005).   
Lénberg (2018) uttrycker att fysisk aktivitet borde vara ett ansvar för alla lärare oavsett vilket 
ämne de undervisar i samt att alla lärare borde eftersträva att använda även klassrummen som 
en arena för olika fysiska aktiviteter som till exempel brain breaks. Betydelsen av att rektorer 
och lärare är införstådda med innehållet upplever vi kan påverka deras förmåga att bearbeta 
och tolka de kunskapskrav och riktlinjer som förekommer i gymnasieskolans uppdrag. Detta 
anser vi skulle kunna påverka deras arbetssätt att medvetandegöra effekterna av fysisk 
aktivitet då de själva uppfattar innehållet som otydligt. Informanterna beskrev att de väljer 
istället att lära ut utifrån sina individuella erfarenheter och kunskaper kring fysisk aktivitet. 
Problematiken i detta kan vara att det blir variation i arbetssättet och en risk att inte uppnå 
uppdraget i sin helhet. Det hade varit önskvärt, ur informanternas perspektiv, att få en mer 
konkret beskrivning av gymnasieskolans läroplan vilket hade tydliggjort för lärare och 
rektorer vad som förväntas av dem (Antonovsky, 2005).  
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6. Slutsats 

Syftet med studien var att beskriva vilka uppfattningar rektorer och lärare har om fysisk 
aktivitet och vad som kan främja fysisk aktivitet bland elever på gymnasieskolor. Utifrån vårt 
syfte och frågeställningar kunde vi dra följande slutsatser: att informanterna beskrev att de 
arbetar med att begränsa användandet av hiss, skapat utrymme för användande av pingisbord, 
försöker skapa en medvetenhet genom dialog och att de ger eleverna möjlighet att testa på 
varierade aktiviteter i olika miljöer genom Hälsobanken. Vidare beskrev informanterna att de 
försöker skapa integrerad rörelse genom brainbreaks på lektionstid, vilket rektorer och lärare 
ytterligare belyser är tillvägagångssätt för dem att främja fysisk aktivitet.  
Ytterligare en slutsats är att rektorer och lärare uttryckte att de uppfattar läroplanen för 
gymnasieskolan som otydlig. Betydelsen av att rektorer och lärare är införstådda med 
innehållet upplever vi kan påverka deras förmåga att bearbeta och tolka de kunskapskrav och 
riktlinjer som förekommer i gymnasieskolans uppdrag. Det kan ytterligare skapa 
begränsningar vid tillämpning av fysisk aktivitet under skoltid. Informanterna uttryckte en 
önskan om en mer konkret läroplan och att definitionen om skolans uppdrag egentligen inte 
säger något.  
   Ett förslag på framtida forskning skulle kunna vara att inkludera hela lärarlaget. Det hade 
varit intressant att göra en utökad studie med ett större antal informanter för att säkerställa 
våra resultat och uppnå en överförbarhet på andra skolor. I studien utgick vi från ett lärar- 
och rektorsperspektiv och för framtida forskning kan det vara av intresse att utgå från 
elevernas perspektiv. Elevernas individuella syn kan ge en bild av vilka behov de har och vad 
som efterfrågas gällande fysisk aktivitet under skoltid. Hade deras perspektiv framträtt hade 
kanske en ökad förståelse förmedlats till lärare och rektorer vilket hade kunnat resultera i ett 
ömsesidigt arbete för att främja fysisk hälsa. Ytterligare förslag på praktiska implikationer 
skulle kunna vara att undersöka hur den fysiska aktiviteten hade sett ut om det fanns en större 
tillgång till material, resurser och utrymme. Dessa faktorer hade varit av intresse att studera 
för då hade eventuellt resultatet sett annorlunda ut gällande fenomenet.  
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Bilaga 1  
Innehållsanalys - exempel på databearbetningen  

 

 Meningsbärande enhet Kod Huvudkategori 

Hur beskriver rektorer 
och lärare i privat och 
kommunal 
gymnasieskola att de 
arbetar med att främja 
fysisk aktivitet?  

Vi har en hiss här men 
där gjorde vi så att där 
måste man ha en tagg 
och eleverna, deras tagg 
fungerar inte på hissen 
så där måste dom gå i 
trapporna. Fast eleverna 
är inte glada.  

Vi har en hiss men 
elevernas tagg fungerar 
inte så de får ta 
trapporna. De är inte 
glada. 

Arbetet att främja fysisk 
aktivitet på skoltid  

Vilka uppfattningar 
beskriver rektorer och 
lärare att de har om 
fysisk aktivitet i relation 
till läroplanen? 

Då ska jag vara ärlig, jag 
jobbar ju inte med fysisk 
aktivitet utifrån 
läroplanen. Det är helt 
och hållet knutet till 
Idrott och hälsa. 

Jobbar inte med fysisk 
aktivitet utifrån 
läroplanen. Helt knutet 
till Idrott och hälsa.  

Uppfattning kring 
läroplanen 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 

Information till dig som ska delta i en studie som genomförs av studenter under utbildning på 
Hälsopedagogiskt program.  

Studiens benämning: En aktiv skoldag varje dag? - En kvalitativ studie om rektorer och 
lärares uppfattningar till fysisk aktivitet på gymnasieskolor  

Information om studien: Syftet är att beskriva vilka uppfattningar rektorer och lärare har 
om fysisk aktivitet och vad som kan främja fysisk aktivitet bland elever på 
gymnasieskolor. 

Kontaktuppgifter till studenterna och handledaren: Studien bedrivs inom Akademin 
för Hälsa och Välfärd och omfattar kursen Hälsopedagogiskt forskningsarbete, 15 hp.  

Handledare  
 
Lars Kristén  
Universitetslektor 
Ämnesansvarig Idrott och hälsa 
lars.kristen@hh.se 

Studenter  

Minela Nuhic - minnuh16@student.hh.se 
Sandra Långberg - sanlan16@student.hh.se  

Personuppgiftsansvarig: Studien genomförs som en del av studenternas utbildning vid 
Högskolan i Halmstad som är juridiskt ansvarig för studenternas 
personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå Högskolan i Halmstad via epost 
registrator@hh.se eller telefon 035-16 71 00.  

Dataskyddsombud: Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter 
behandlas kan du alltid vända dig till Högskolans i Halmstads dataskyddsombud via 
dataskydd@hh.se.  

Lagliggrund: Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 
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studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, 
vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet.  

Mottagare av personuppgifter: Alla uppgifter som kommer oss till del kommer behandlas 
så att obehöriga inte kan ta del av dem. Personuppgifter och skolans identitet kommer 
behandlas med konfidentialitet och enligt överenskommelse med involverade parter.  

Lagringstid: Personuppgifterna kommer bevaras till dess att uppsatsen är godkänd och 
kommer därefter att förstöras.  

Rättigheter : Enligt EUs dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga 
uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att 
begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter.  

Klagomål : Du har har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Du når dem 
via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.  

Med vänlig hälsning  

Minela Nuhic och Sandra Långberg  
Studenter  
Hälsopedagogiskt forskningsarbete 15 hp. Akademin för Hälsa och Välfärd  

Högskolan i Halmstad  
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Bilaga 3  
Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien: En aktiv skoldag varje dag? - En kvalitativ studie om 
rektorer och lärares förhållningssätt till fysisk aktivitet på gymnasieskolor  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om 
att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att 
ange något skäl. Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och 
godkänner att Högskolan i Halmstad behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

................................................ 
Underskrift  

................................................ 
Namnförtydligande  

....................................................................... 
Ort och datum  

Kontaktuppgifter för studenterna och 
handledaren :  

Handledare  
Lars Kristén Universitetslektor 
Ämnesansvarig Idrott och hälsa 
lars.kristen@hh.se 

Studenter  
Minela Nuhic - minnuh16@student.hh.se 
Sandra Långberg - sanlan16@student.hh.se  
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Bilaga 4 
Intervjuguide  

Hur beskriver rektorer och lärare i privat och kommunal gymnasieskola att de 
arbetar med att främja fysisk aktivitet?  

- På vilket sätt skulle du definiera fysisk aktivitet?  

- Vad anser du är effekterna av fysisk aktivitet?  

- Hur mycket utrymme har eleverna för fysisk aktivitet? 
(Idrottslektion och övriga skoltid?)  

- Hur planeras arbetet? (I arbetslag eller individuellt?)  
 
- Hur bidrar skolan med kunskap kring positiva effekter 
av rörelse?  
 
- Vad har ni för metoder för att uppnå de dagliga rekommendationerna kring fysisk  

aktivitet?  

- Hur sker undervisningen (pedagogiska metoden) för att främja fysiska aktivitet på  

skoltid?  

- Anser du att eleverna får tillräckligt med rörelse under 
hela skoldagen? (Varför/Varför inte?) (Vad saknas/vad är 
överflödigt?)  

- Vad anser du att fysisk aktivitet kan tillföra för eleverna under skoldagen? (Finns det  

några negativa effekter av fysisk aktivitet?)  

- Har du några specifika mål med din hälsoundervisning?  

Vilka uppfattningar beskriver rektorer och lärare att de har om fysisk aktivitet i 
relation till läroplanen?  

- Vad säger läroplanen om fysisk aktivitet och rörelse?  

- Vad är din personliga åsikt om riktlinjerna för fysisk aktivitet?  

- Hur jobbar du med fysisk aktivitet utifrån de riktlinjer som återfinns i läroplanen?  
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- Vilka möjligheter finns det för skolan att ha aktiviteter under hela skoldagen?  

- Vilka begränsningar/svårigheter finns i riktlinjerna att jobba med fysisk aktivitet? 

 - Hur skulle du vilja att läroplanen förbättras för att uppnå målen för rekommenderad 
daglig aktivitet?  
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