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Abstrakt 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka lärares och skolledares uppfattningar om värdet 

av daglig schemalagd fysisk aktivitet i skolan samt att undersöka om samma grupper är 

intresserade av att införa ett sådant arbetssätt. I arbetet har en litteraturgenomgång av 

kunskapsläget avseende effekter av fysisk aktivitet på hälsa och prestationer i teoretiska 

ämnen följts upp med en enkätundersökning om samma ämne riktad till lärare och skollärare i 

en kommun i västra Sverige. Litteraturgenomgången har visat att det finns vetenskapligt stöd 

för att god fysisk prestationsförmåga är kopplat till goda prestationer i teoretiska ämnen samt 

till ett gott hälsoläge. Det finns även stöd för att utökad mängd schemalagd fysisk aktivitet i 

skolan kan införas utan negativa effekter på prestationerna i teoretiska skolämnen. 

 Enkätstudien genomfördes med en enkät omfattande 10 frågor med fasta svarsalternativ 

riktad till lärare och rektorer på 7 skolor. Frågorna rörde primärt lärarnas förväntningar på 

effekterna i teoretiska skolämnen om daglig schemalagd fysisk aktivitet införs i skolan, samt 

deras inställning till ett införande av ett arbetssätt med daglig schemalagd fysisk aktivitet. 

Totalt distribuerades 77 enkäter, varav 7 till rektorer, 10 till idrottslärare och 60 till klasslärare 

i årskurs 1-5. Svarsfrekvensen var 78 % i hela materialet, med 50 % bortfall i 

idrottslärargruppen, 20 % bortfall i klasslärargruppen och inget bortfall i rektorsgruppen. 

 Resultatet av enkätstudien visar att en klar majoritet av respondenterna förväntar sig 

positiva effekter på prestationerna i svenska och matematik om ett arbetssätt med daglig 

fysisk aktivitet införs, samt att en majoritet av respondenterna är positiva till ett införande av 

ett sådant arbetssätt. Däremot finns det delade uppfattningar om bästa sättet att skapa tid för 

daglig schemalagd fysisk aktivitet. Avseende inställningen till daglig fysisk aktivitet och 

metoderna för att skapa tid för sådan schemaläggning finns det inga signifikanta skillnader 

mellan de olika grupperna av respondenter. 

 I diskussionen förs bl a resonemang om möjliga förklaringar till att trots denna positiva 

inställning till daglig schemalagd fysisk aktivitet har sådan schemaläggning inte införts vid 

någon av de skolor som deltagit i undersökningen. Möjligheter till ett salutogent arbetssätt 

med stärkande av friskfaktorer genom daglig schemalagd fysisk aktivitet parallellt med 

förbättrade prestationer i teoretiska skolämnen inom ramen för aktuell kursplan och läroplan 

diskuteras också 

 

Sökord: daglig fysisk aktivitet, hälsa, idrott, matematik, svenska 



 

 
 
 
 
 

Förord 
Mitt intresse för detta ämne väcktes då jag tidigare under utbildningen skrev en uppsats om 

Bunkefloprojektet och uppmärksammade att man i den studien funnit tydligt positiva effekter 

av daglig schemalagd fysisk aktivitet. Under min VFU-tid har jag sedan ofta reflekterat över 

om det skulle kunna vara positivt att införa de arbetsmetoder som beskrivits i 

Bunkefloprojektet även i de skolor där jag gjort min VFU och därför har jag satt mig mer in i 

denna fråga och valt att studera ämnet i mitt examensarbete.  

 Jag vill tacka mina handledare Lars Kristén och Åke Nilsén, som bistått med råd och 

tankar som jag är mycket tacksam för, Hansi Hinic, som stöttat mig vid den statistiska 

analysen, samt alla övriga som på något sätt bidragit till att denna uppsats blivit till. Sist men 

inte minst vill jag tacka alla som besvarat enkäten och därigenom möjliggjort 

undersökningen. 

 

Stort tack till er alla som bidragit! 

 

Jeanette Engström 

Halmstad 2010-05-24 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet (LPO94) 

ska skolans strävan vara att ”skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling” (Skolverket, 1994, s 7) och det framgår också att ”Skolan 

ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” 

(Skolverket, 1994, s 5). Det första av ovanstående citat kräver stort engagemang från samtliga 

som arbetar i skolan i syfte att ständigt utveckla de pedagogiska metoderna. En viktig fråga för 

alla skolor borde vara att följa med i och gärna även medverka i pedagogisk forskning och 

utveckling för att säkerställa att de arbetsprinciper som tillämpas i den aktuella skolan vilar på 

vetenskaplig grund. Ett led i detta arbete är att integrera nya vetenskapliga rön med den 

pedagogik som tillämpas i skolan. Det beskrivs i läroplanen som angeläget att ”nya metoder 

prövas och utvecklas” för att skolan ska svara mot ställda mål (Skolverket, 1994, s 7).  

En viktig fråga att ställa sig som medarbetare i skolan är på vilket sätt skolan bäst löser 

sitt uppdrag? Skolan har ett ansvar inte endast för att förmedla kunskaper i teoretiska ämnen 

utan att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i det demokratiska samhällslivet samt att 

hjälpa dem att skapa en grund för ett harmoniskt och hälsosamt liv (Skolverket, 1994). I 

arbetet med att nå de sistnämnda målen kan ämnet idrott och hälsa vara av betydelse då 

kunskaper om hur ett sunt och hälsosamt liv kan förmedlas och en naturlig och positiv bild av 

idrottslig aktivitet kan skapas. Forskning tyder på att de fysiska aktivitetsvanor som 

grundläggs i låga åldrar tenderar att bibehållas i vuxen ålder (Raitakari et al, 1994). 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa har utvecklats från att vara ett prestationsinriktat 

ämne där elevernas resultat i olika grenar av ämnet mättes och låg till grund för en 

prestationsinriktad betygsättning till att vara ett hälsoinriktat ämne med fysisk aktivitet som 

bas för att grundlägga livslånga vanor med positiva hälsoeffekter (Raustorp, 2004; Skolverket, 

2000). 

En av de grundläggande uppgifterna för skolan är att förmedla goda kunskaper i skolans 

kärnämnen och avvägningen av hur mycket tid som ska avsättas för de olika ämnena i skolan 

är en svår fråga (Skolverket, 1994). På skolor förekommer diskussion om hur tid ska 

prioriteras mellan kärnämnen och övriga ämnen, något som iakttagits under mina VFU-

perioder. I den diskussionen har en oro framskymtat för att om de praktisk-estetiska ämnena 
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får alltför stor andel av tiden så riskerar det att leda till sämre prestationer i de teoretiska 

kärnämnena då alltför lite tid skulle avsättas för dessa.  

I den vetenskapliga litteraturen finns ett samband mellan fysisk prestationsförmåga och 

prestationer i teoretiska ämnen beskrivet i ett flertal studier där de som presterar bättre fysiskt 

även presterar bättre i teoretiska ämnen (Castelli et al, 2007; Grissom et al, 2005; Tremblay et 

al, 2000). Interventionsstudier som utvärderar effekterna på prestationer i teoretiska ämnen 

om en större andel av skoltiden avsätts för fysisk aktivitet är fåtaliga, men de som gjorts talar 

för att det inte finns några negativa effekter på prestationerna i teoretiska ämnen av en sådan 

förändring (Ericsson, 2003; Sallis et al, 1999).  

I arbetet kommer jag, utöver att genomföra en enkätstudie och redovisa resultatet, att 

redogöra för kunskapsläget avseende effekter av att utöka mängden fysisk aktivitet i skolan. 

Litteraturgenomgången kommer att ta upp projekt som har genomförts såväl i Sverige som 

internationellt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie har varit att undersöka skolledares och lärares uppfattningar om 

värdet av daglig fysisk aktivitet i skolan samt att undersöka om det finns ett intresse av att 

införa ett sådant arbetssätt på skolor i en kommun i västra Sverige.  

 

Frågeställningarna i denna studie är följande 

 

• Vilka vetenskapligt dokumenterade effekter har fysisk aktivitet och 

prestationsförmåga i skolåldern på hälsa och på prestationer i teoretiska skolämnen? 

 

• Vilka effekter av daglig fysisk aktivitet förväntar sig lärare och skolledare på motorisk 

förmåga och prestationer i svenska och matematik? 

 

• Hur stort är intresset bland lärare och skolledare för att införa daglig schemalagd 

fysisk aktivitet? 
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1.3 Effekter av fysisk aktivitet hos barn och ungdom 

1.3.1 Syftet med undervisning i idrott och hälsa 

Skolämnet idrott och hälsa har som syften bl a att utveckla elevernas fysiska, psykiska och 

sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. I dessa 

formuleringar finns ambitionen att skolan ska grundlägga en aktiv och hälsofrämjande livsstil. 

Detta ska bl a ske genom positiva och stimulerande upplevelser av fysisk aktivitet 

(Skolverket, 2000). För att kunna diskutera dessa frågor är det nödvändigt att definiera 

begreppet hälsa, ett begrepp som rymmer ett mått av subjektivitet. Tidiga definitioner av ordet 

tog fasta på hälsa primärt som avsaknad av sjukdom, medan moderna definitioner definierar 

hälsa som något betydligt bredare än endast avsaknad av sjukdom. Raustorp använder sig i sin 

bok Att lära fysisk aktivitet av definitionen ”Hälsa är ett tillstånd som hör ihop med frihet från 

sjukdom men som också inkluderar en positiv komponent som förknippas med livskvalitet 

och välbefinnande” (Raustorp, 2004, s 64). Kostenius och Lindqvist använder sig av en något 

annorlunda definition som ändå tar fasta på väsentligen samma faktorer ”Hälsa är ett 

jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt socialt och andligt välmående, vilket både är 

en resurs och en förutsättning för mänskligt liv” (Kostenius och Lindqvist, 2006, s 34). 

Världshälsoorganisationen (WHO) menar att hälsa är ett tillstånd med totalt fysiskt, mentalt 

och socialt välmående och använder följande definition ”Health is a state of complete 

physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity” 

(WHO, 1948, s 100). Dessa definitioner breddar begreppet utanför endast avsaknad av 

sjukdom och betonar välmåendet.   

Det kan tyckas självklart att mer idrott ger positiva hälsoeffekter genom den ökade 

fysiska prestationsförmåga som erhålls i samband med aktiviteten. För att få långsiktiga 

hälsoeffekter är det rimligen inte tillräckligt att elevernas kondition och fysiska 

prestationsförmåga ökar under skoltiden, utan det är angeläget att skapa en attityd till fysisk 

aktivitet som bygger på att frekvent fysisk aktivitet är såväl viktig som naturlig (Raitakari, 

1994). Ett sätt att göra detta kan vara att från låg ålder under skoltiden låta fysisk aktivitet 

vara en naturlig del av skoldagen.  

 I läroplanen för skolan (Skolverket, 1994) samt i läroböcker i lärarutbildningen 

(Lillemyr, 2002; Raustorp, 2004) framgår också att estetiska och praktiska inslag i 

undervisningen ses som väsentliga och angelägna att integrera med övrig undervisning samt 

att rikligt med lek ska prägla framför allt de tidiga skolåren. Detta betonas framför allt vid 

övergången från förskoleklass till grundskola. Genom lek tränas eleverna i social samvaro och 
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den sociala förmågan utvecklas i enlighet med syftena för idrottsämnet (Skolverket, 1994, 

Lillemyr, 2002). Idrott och hälsa är ett ämne där många lekbetonade aktiviteter kan bedrivas 

som utöver att utveckla den sociala förmågan, även syftar till att stärka den motoriska 

förmågan och perceptionsförmågan (Ericsson, 2003).    

 Kostenius och Lindqvist (2006) framhåller att fysisk aktivitet är hälsobringande och att 

det är oomtvistat att regelbunden motion är hälsosamt. I vilken omfattning fysisk aktivitet i 

ungdomen har positiva hälsoeffekter är möjligen inte föremål för samma uppmärksamhet i 

samhället, men ett flertal studier har visat att utökad mängd fysisk aktivitet har positiva 

hälsoeffekter (Dencker et al, 2006; Dwyer et al, 1983; Kirkcaldy et al, 2002; Lindén et al, 

2006; Lindén et al, 2007; Tremblay et al, 2000).  

Det är också påvisat att motionsvanor som grundläggs i ungdomen bibehålls även i 

högre åldrar (Raustorp 2004). I en finsk rapport som studerat på vilket sätt fysiska 

aktivitetsmönster utvecklas fann man att de aktivitetsmönster som grundlades tidigt följde 

med upp i åldrarna (Raitakari et al, 1994), något som stödjer ståndpunkten att det är viktigt att 

skolan tidigt bidrar till att grundlägga goda fysiska aktivitetsvanor (Skolverket, 1994).  

1.3.2 Hälsoeffekter av fysisk aktivitet i skolåldern 

Bland positiva hälsoeffekter skapade av fysisk aktivitet i skolan finner man bl a att benmassan 

hos skelettet ökar hos såväl pojkar som flickor (Lindén et al, 2006; Lindén et al, 2007). 

Syreupptagningsförmågan är redan i 10-årsåldern funnen vara korrelerad till mängden fysisk 

aktivitet (Dencker et al, 2006). Dessa fynd är gjorda inom ramen för det så kallade 

Bunkefloprojektet, ett projekt i en av Malmös förorter, Bunkeflo, där en interventionsgrupp 

har haft daglig schemalagd fysisk aktivitet omfattande 45 minuter/dag medan en 

kontrollgrupp haft sedvanlig omfattning av den schemalagda fysiska aktiviteten i skolan 

(Ericsson, 2003). Studien som rönt mycket uppmärksamhet såväl nationellt som 

internationellt, men som också kan ifrågasättas gällande avsaknaden av slumpmässigt urval, 

är en av dem mer omfattande studierna inom detta område. 

 En återkommande observation är att i elevgrupper som har utökad mängd fysisk 

aktivitet i skolan ökar också den fysiska prestationsförmågan (Sallis et al, 1997; Dwyer et al, 

1983). Detta samband har betydelse för att demonstrera att den fysiska aktiviteten är 

tillräckligt intensiv för att leda till förbättrad prestationsförmåga. Att den fysiska 

arbetsförmågan ökar då eleverna har mer idrott och hälsa i skolan kan tyckas självklart, men 

det är inte givet eftersom det skulle kunna tänkas att aktivitetsnivån på en idrottslektion är för 

låg för att ge prestationshöjande effekter. Ytterligare en studie där dessa frågor har studerats 
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kommer från Australien och har bl a funnit att utökad mängd fysisk aktivitet i skolan leder till 

ökad fysisk arbetskapacitet, minskad mängd kroppsfett samt lägre blodtryck, det sistnämnda 

funnet redan vid så låg ålder som 10 år (Dwyer et al, 1983).  

 Hittills har fysiska hälsoeffekter av fysisk träning diskuterats. Ett flertal studier har 

också påvisat positiva psykiska hälsoeffekter avseende självbild och psykisk hälsa. Bl a har 

två oberoende studier i Europa och Nordamerika visat att självbilden hos fysiskt mer aktiva 

elever är bättre än hos mindre aktiva elever samt att de är mer utåtriktade och uppvisar mindre 

benägenhet för depression och ångest (Kirkcaldy et al, 2002; Tremblay et al, 2000). 

Förbättrad koncentrationsförmåga är också en effekt av fysisk aktivitet som beskrivits i 

studier och läroböcker (Eriksson, 2003; Raustorp, 2004; Jagtöien, Hansen & Annerstedt, 

2002).  

1.3.3 Bunkefloprojektet och dess slutsatser 

Bunkefloprojektet är en interventionsstudie som studerat såväl hälsomässiga som kognitiva 

och motoriska effekter av att utöka mängden schemalagd fysisk aktivitet i skolan. Olika 

årskurser vid en skola har antingen fått utökad mängd fysisk aktivitet eller inte. De olika 

årskursernas motoriska förmåga, koncentrationsförmåga, fysiska prestationsförmåga och 

benmassa i skelettet samt prestationer i matematik och svenska har utvärderats. Urvalet i 

studien är inte slumpmässigt gjort, något som har lett till viss kritik av resultaten och att 

studien måste tolkas med försiktighet.  

Fysisk aktivitet har inte endast positiva effekter på hälsoläget, utan även andra effekter 

är påvisade. Positiva effekter på motorikutvecklingen har bland annat demonstrerats inom 

ramen för Bunkefloprojektet. Där har man funnit att en grupp elever som haft utökad mängd 

fysisk aktivitet, omfattande 45 minuter schemalagd fysisk aktivitet dagligen, förbättrat sin 

grovmotorik snabbare än elever i en kontrollgrupp med normal mängd fysisk aktivitet. 

Skillnaderna är tydligast avseende balansförmåga och koordinationsförmåga. Intressant är att 

under studiens gång förbättrade elever i interventionsgruppen med koncentrationsproblem sin 

motorik, medan motoriken för elever med koncentrationssvårigheter i jämförelsegruppen inte 

förbättrades (Ericsson, 2003; Ericsson, 2006). Utöver hälsoeffekter och motoriska effekter 

som beskrivits tidigare har studien också påvisat effekter avseende prestationerna i svenska 

och matematik. I studien har eleverna i interventionsgruppen signifikant bättre resultat på de 

nationella proven i såväl matematik som svenska än eleverna i kontrollgruppen. I svenska är 

skillnaderna avseende läsförmåga och skrivförmåga mest uttalade, medan i matematik finner 
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man de största skillnaderna i rumsuppfattning, men även i taluppfattning och tankefärdigheter 

finns skillnader (Ericsson, 2003).  

En tidigare studie av Kadesjö och Gillberg har påvisat ett samband mellan bristande 

motorisk kontroll och inlärningssvårigheter (Kadesjö & Gillberg, 1999). Ingegerd Ericsson, 

projektledare för Bunkefloprojektet, har hypotetiserat att en av orsakerna till de positiva 

effekterna på de teoretiska prestationerna av utökad mängd fysisk aktivitet som påvisats i 

Bunkefloprojektet kan vara att motoriken förbättrats och att därigenom har eleverna fått mer 

energi till kognitiva funktioner (Ericsson, 2006). I samband med denna diskussion är det 

emellertid viktigt att vara medveten om att interventionsgruppen i Bunkefloprojektet under 

lektionerna med fysisk aktivitet medvetet genomfört moment syftande till förbättring av den 

grovmotoriska förmågan. 

1.3.4 Internationella erfarenheter av sambandet mellan fysisk 
prestationsförmåga och prestationer i teoretiska ämnen 

Effekter av fysisk aktivitet på kognitiva färdigheter har studerats även av ett antal 

internationella forskargrupper. Ett frekvent fynd är att elever med god fysisk 

prestationsförmåga generellt sett presterar bättre i teoretiska skolämnen än vad elever med 

sämre fysisk prestationsförmåga gör. De teoretiska prestationerna utvärderas vanligen i 

matematik och engelska i engelskspråkiga länder. I en nyligen publicerad studie från USA av 

Castelli et al (2007) fick elever i årskurs tre och fem genomföra ett antal fysiska tester samt en 

delstatlig motsvarighet till våra nationella prov i matematik och engelska. Huvudfyndet i 

studien var att elever som presterar bättre i de fysiska testen i genomsnitt även presterar bättre 

i de teoretiska proven. Fynden stödjer resultaten i en liknande studie genomförd i Kalifornien 

med väsentligen likartade fynd (Grissom, 2005). En studie som studerat detta med medicinska 

metoder har visat att elever som är mer vältränade har bättre uppmärksamhetsförmåga och 

arbetsminne (Hillman et al, 2005). 

I litteraturen finns också studier som inte visar något tydligt samband mellan fysiska 

prestationer och prestationer i teoretiska ämnen, exempelvis en kanadensisk studie på 

tolvåriga elever (Tremblay et al, 2000). När man analyserar resultaten i Bunkefloprojektet är 

det angeläget att vara medveten om en amerikansk studie från 1999. I den randomiserades 

skolor till normal mängd fysisk aktivitet eller dubbelt så stor mängd fysisk aktivitet från 

årskurs 2 till årskurs 6 och det finns positiva effekter på de teoretiska prestationerna av utökad 

mängd fysisk aktivitet. Resultaten störs dock av att samtliga skolor, såväl kontrollgrupp som 



 
  7 
   
                             
 
 
 

interventionsgrupp, presterade i ett nationellt perspektiv sämre i årskurs 6 jämfört med årskurs 

2, dock var försämringen i flertalet tester mindre i interventionsgruppen (Sallis et al, 1999).  

Vid litteratursökning har jag funnit att sambandet mellan fysisk och teoretisk 

prestationsförmåga tycks vara mer välstuderat än effekterna av faktisk intervention i skolan 

med utökad tid för fysisk aktivitet. Detta framgår av att det endast finns ett fåtal 

interventionsstudier publicerade, en av dem från Sverige (Ericsson, 2003). Detta skulle bl a 

kunna bero på att det är mer krävande att förändra hela undervisningsstrukturen på studerade 

skolor och följa utvecklingen under ett flertal år än att endast vid ett tillfälle utvärdera fysisk 

och teoretisk prestationsförmåga.   

1.3.5 Ett salutogent perspektiv 
Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet i skolåldern är relevanta att diskutera i ljuset av 

Antonovskys salutogena perspektiv (Kostenius & Lindqvist, 2006; Raustorp, 2004, 

Antonovsky, 1991). Antonovsky fäster stort avseende vid faktorer som bidrar till att hälsa 

uppnås och bibehålls, s k salutogena faktorer. Ofta betraktas hälsa som avsaknad av sjukdom, 

så även i WHO:s tidiga definitioner, men det allmänna betraktelsesättet av hälsa avlägsnar sig 

idag från detta och fokuserar mer på hälsa som ett tillstånd med upplevt välbefinnande och 

god livskvalitet (Raustorp, 2004). Antonovsky har studerat vilka faktorer som gör att vissa 

människor, trots mycket svåra påfrestningar klarar av att hantera situationen och hålla sig 

friska. Denna forskning har lett till att dagens hälsoforskning i större omfattning än tidigare 

handlar om vilka faktorer som stärker hälsa och i mindre omfattning om vad som kan göras 

för att förebygga sjukdom (Raustorp, 2004). Fysisk aktivitet tycks i enlighet med de tidigare 

refererade studierna (Dencker et al, 2006; Dwyer et al, 1983; Ericsson, 2003; Kirkcaldy et al, 

2002; Lindén et al, 2006; Lindén et al, 2007; Sallis et al, 1997; Tremblay et al, 2000). vara 

hälsobringande och skulle därmed kunna vara en salutogen faktor som skolan har möjlighet 

att stimulera. 

 Antonovsky har i samband med sin forskning skapat begreppet ”känsla av 

sammanhang” (KASAM). Det är enligt honom ett tillstånd som kännetecknas av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och en stark KASAM är en viktig salutogen faktor 

(Antonovsky, 1991). I en optimal skolsituation förstår eleverna syftet med skolgången, känner 

att de kan påverka sin skolgång samt upplever skolan som meningsfull och skulle därigenom 

kunna uppleva den KASAM som stimulerar hälsa. En stark KASAM kan göra det lättare att ta 

till sig information om hälsorisker och underlätta att grundlägga hälsosamma vanor 

(Folkhälsoinstitutet, 1997).  
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1.3.6 Genusperspektiv 
Att flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar är väl känt, en bra beskrivning av situationen gör 

Danielsson i Statens Folkhälsoinstituts rapport Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006 

(Danielsson, 2006). I den rapporten har man bland annat jämfört andelen pojkar och flickor 

som är intensivt fysiskt aktiva vid 11, 13 och 15 års ålder. I undersökningen finner man att ca 

25 % av flickorna är intensivt fysiskt aktiva, medan nästan 40 % av pojkarna är intensivt 

fysiskt aktiva. Raustorp menar att det sker en markant minskning av den fysiska aktiviteten i 

de sena tonåren och denna minskning är mest uttalad hos flickorna (Raustorp, 2004). De 

skillnader i fysisk aktivitet som grundläggs i ungdomen har också visats fortleva upp i vuxen 

ålder (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

 Avseende motorikförmåga finns också genusskillnader, bl a beskrivna i 

Bunkefloprojektet där i kontrollgruppen under årskurs tre 46 % av pojkarna bedömdes ha god 

motorik medan 83 % av flickorna hade god motorik, en skillnad som befanns vara signifikant. 

För interventionsgruppen var andelarna 90 % för pojkar och 94 % för flickor, en skillnad som 

inte var signifikant. Det tycks alltså som om särskilt pojkarna hade stor nytta av den utökade 

fysiska aktiviteten med medveten motorisk träning (Ericsson, 2003). Ett intressant fynd i den 

tidigare nämnda rapporten av Grissom är att association mellan fysisk prestationsförmåga och 

teoretiska prestationer var mer uttalad hos flickor än hos pojkar (Grissom, 2005).  

Tremblay et al har visat att elever som är mer fysiskt aktiva även har en mer positiv 

självbild (Tremblay et al, 2000). Detta är intressant att se i ljuset av ytterligare ett fynd i den 

tidigare nämnda rapporten från Folkhälsoinstitutet som visade att färre flickor var intensivt 

fysiskt aktiva, nämligen att flickor i de undersökta åldrarna utöver att vara mindre fysiskt 

aktiva även upplever sig ha en sämre hälsa än vad pojkarna gör (Danielsson, 2006). Det går 

inte att från det materialet dra slutsatsen att mindre fysisk aktivitet leder till sämre upplevd 

hälsa, men man kan spekulera i ett samband.  
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2 Metod 

2.1 Val av metod 
Denna undersökning har gjorts som en enkätstudie med kvantitativ metod. Ett kvantitativt 

upplägg innebär att man studerar och jämför kvantitativt vilka svarsalternativ som oftast 

används, men inte analyserar och tolkar individuella formuleringar från 

undersökningspersoner i samband med intervjuer. Enkätundersökningar har några i detta 

sammanhang väsentliga fördelar, men även vissa nackdelar som är viktiga att vara medveten 

om. En fördel är att det är relativt sett mer tidsekonomiskt än att genomföra intervjuer, dvs det 

går att med samma tidsinsats nå fler respondenter än vid en kvalitativ intervjustudie. 

Ytterligare en fördel är att graden av standardisering är stor så det är, under förutsättning att 

frågorna är välformulerade och relevanta, relativt lätt att tolka utfallet. Samtidigt innebär 

emellertid standardiseringen att nyanser i svaren inte får möjlighet att uttryckas. 

Enkätundersökningar utan öppna svar ger också möjlighet till statistisk bearbetning och 

jämförelser mellan grupper och svarsalternativ. En nackdel med enkätundersökningar är att 

det sker ett bortfall av enkätmottagare som inte besvarar enkäten (Ejlertsson, 2005).  

För att kunna få ett större urval med vissa möjligheter att generalisera har jag valt att 

arbeta med en enkätstudie med fasta svarsalternativ riktad till utvalda lärare och skolledare i 

en kommun i västra Sverige. 

 

2.2 Urval 
Urvalet är gjort med avsikt att nå lärare och skolledare i årskurserna 1-5 på skolor i områden 

av olika socioekonomisk karaktär i syfte att om möjligt kunna dra allmänna slutsatser 

baserade på resultaten. Rektorer på skolor av olika karaktär kontaktades och tillfrågades om 

de var intresserade av att delta i undersökningen. De skolor som kontaktades valdes ut för att 

säkerställa att skolor från socioekonomiskt olika typer av områden representerades samt att 

såväl stadsskolor som skolor från mindre samhällen deltog. Urvalet gjordes därmed inte 

slumpmässigt och är att beskriva som ett stratifierat urval. Totalt kontaktades nio skolor och 

sju skolor accepterade att delta. De skolor som accepterade att delta representerade de olika 

typer av skolor som eftersträvades. Totalt delades 77 enkäter ut, varav 7 lämnades till rektorer 

och 70 till lärare, varav 10 till idrottslärare och 60 till klasslärare. 60 enkäter besvarades 

resulterande i en svarsfrekvens på 78 %. Bortfallet fördelades med 12 obesvarade enkäter 

bland klasslärarna, 5 obesvarade enkäter bland idrottslärarna, medan samtliga enkäter 

utdelade till rektorer besvarades. 
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 På respektive skola har rektor kontaktats och informerats om undersökningen och 

därefter fått avgöra om skolan accepterat att delta. Vid positivt svar har rektor ombetts att 

distribuera den aktuella enkäten till idrottslärare samt klasslärare i årskurs 1-5. Avsikten har 

varit att 10 enkäter per skola skulle distribueras. Urvalet av lärare på respektive skola har 

gjorts av rektor utan inflytande av undersökningsledaren.   

 

2.3 Enkätutformning 
Enkäten utformades med utgångspunkt i undersökningens frågeställningar och den finns som 

bilaga 1 till detta arbete. Ett följebrev till enkäten utformades som förklarade syftet med 

enkäten. Följebrevet finns bifogat som bilaga 2.  

Operationaliseringen av frågeställningarna gjordes metodiskt område för område och 

resulterade i en enkät omfattande 10 frågor med fasta svarsalternativ. Frågorna indelades i tre 

huvudgrupper, den första gruppen frågor handlade om basfakta, den andra gruppen handlade 

om nuläget avseende fysisk aktivitet i de klasser lärarna undervisade i och den tredje gruppen 

frågor handlade om daglig fysisk aktivitet. Pga den korta tid som stått till förfogande för 

undersökningen har ingen pilotenkät gjorts, utan enkäten har efter diskussion med 

handledaren distribuerats till respondenterna.  

För att få basfakta om respondenterna ställdes först två frågor som handlade om vilken 

yrkesroll respondenten hade samt i vilken årskurs de respondenter som var lärare undervisade. 

Svarsalternativen täckte yrkeskategorierna klasslärare, idrottslärare samt rektor. Vilken skola 

som var respondentens huvudsakliga arbetsplats efterfrågades också. 

Den andra gruppen av frågeställningar bestod av tre frågor om hur mycket fysisk 

aktivitet som de klasser respondenterna undervisade i, eller var skolledare för, hade per vecka, 

samt om lärarna uppfattade att detta var i enlighet med kursplanen eller inte. Frågorna var 

formulerade med enkelt och tydligt språk i såväl fråga som svarsalternativ för att undvika 

tvetydigheter. De var också formulerade utan negationer i formuleringarna, något som är 

väsentligt för att undvika ledande frågor som avslöjar frågeställarens uppfattning (Ejlertsson, 

2005).  

Den tredje gruppen frågor avsåg lärarnas uppfattningar om daglig lärarledd schemalagd 

fysisk aktivitet och bestod av fem separata frågor. Vid operationaliseringen av detta 

frågeområde eftersträvades stor tydlighet avseende definitionerna av daglig lärarledd 

schemalagd fysisk aktivitet, något som också förklarades i ett följebrev till enkäten. Specifikt 

efterfrågades i tre frågor vilka effekter på motorisk förmåga samt på prestationer i svenska 

och matematik som respondenten förväntade sig om eleverna erhöll daglig schemalagd fysisk 
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aktivitet. De två avslutande frågorna handlade om vilken inställning respondenterna hade till 

att införa daglig schemalagd fysisk aktivitet på den skola de idag arbetade på samt hur de 

ansåg att tid för daglig schemalagd fysisk aktivitet ska skapas ifall ett införande av detta 

arbetssätt genomfördes. 

 

2.4 Procedur 
Arbetet initierades med identifiering av problemområde och övergripande frågeställningar. I 

samband med detta lämnades också ett första PM till handledaren. Därefter fortsatte arbetet 

med att utveckla mer detaljerade frågeställningar som i nästa skede, vid operationaliseringen 

av enkätundersökningen, ledde till utveckling av de enskilda frågorna i enkäten.  

 Parallellt med detta planerades urvalet och rektorer för de med det stratifierade urvalet 

utvalda skolorna kontaktades telefonledes med en förfrågan om intresse för att delta i 

undersökningen. Information till rektorerna gavs dels muntligen via telefon och sedan också 

med det följebrev som åtföljt samtliga enkäter. I de fall rektorn samtyckte till deltagande i 

studien skickades enkäten ut till honom/henne för vidare distribution till lärare på skolan. 

Svarstiden för enkäten sattes så att de besvarade enkäterna skulle vara inskickade två veckor 

efter distribution. Svarstiden förlängdes emellertid i samband med påminnelser så att svar 

kunde inkomma senast 4 veckor efter enkätdistribution. Påminnelser gjordes till rektorer för 

de skolor som inkom sent med svar eller där endast ett fåtal svar inkom. Svaren 

sammanställdes efterhand som de inkom och statistisk bearbetning genomfördes då samtliga 

svar inkommit.   

 

2.5 Dataanalys 
Efter att enkäterna samlats in har svaren analyserats med hjälp av datorbearbetning. Samtliga 

frågor bortsett från frågan om antal dagar/vecka eleverna har lärarledd fysisk aktivitet är 

frågor med kvalitativa svarsalternativ. Vissa svarsalternativ till de kvalitativa frågorna 

genererar data på en nominalskala, dvs rangordning kan inte ske, medan andra genererar data 

på en ordinalskala, dvs rangordning kan ske.  

 I stapeldiagrammen har data presenterats med frekvenser av de olika svarsalternativen i 

absoluta tal, medan cirkeldiagrammen redovisar procentuella andelar.  

 Statistisk analys av datamaterialet har gjorts med hjälp av programmet SPSS i syfte att 

besvara frågan om någon uppfattning avseende införande av daglig fysisk aktivitet bland 

lärarna är statistiskt säkerställt vanligare än någon annan. I samband med dessa analyser har 
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ett p-värde < 0,05 ansetts vara statistiskt signifikant. Detta innebär att det är mindre än 5 % 

sannolikhet för att en observerad skillnad i svarsfrekvens är orsakad av slumpmässig variation 

i materialet.   

  

2.6 Etiskt förhållningssätt 
All forskning måste vara etiskt försvarbar och genomföras på ett sätt som tillgodoser de etiska 

kraven. Ett exempel på internationell reglering av etiska krav är Helsingforsdeklarationen som 

godkändes 1964 och som reglerar de etiska kraven på medicinsk forskning (Ejlertsson, 2005). 

Ejlertsson tar i samma bok upp de krav som beskrivits i Vetenskapsrådets forskningetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2010). Det är fyra krav som preciserar vad som kan krävas inom 

fyra specificerade områden avseende etik. Informationskravet kräver att deltagande personer 

har informerats noggrant om undersökningen och dess syften samt om att deltagande är 

frivilligt. I denna studie har skolledarna informerats såväl muntligt som skriftligt i samband 

med att de tillfrågades om intresse av att delta i studien. Skolledarna har sedan muntligt 

informerat de lärare som de delat ut enkäten till och även gett dem ett följebrev till enkäten.  

Samtyckeskravet kräver att deltagarna samtycker till att delta. I samband med enkäter 

anses deltagarna samtycka om de besvarar enkäten och jag har i detta arbete tolkat inkomna 

enkätsvar som samtycke till deltagande i studien. Konfidentialitetskravet kräver att deltagarna 

ska ges så stor konfidentialitet som möjligt och att enskilda individer inte ska kunna 

identifieras av utomstående. Dessutom ska personuppgifter hanteras så att obehöriga inte 

kommer åt dem. I denna studie har samtliga enkätsvar inkommit anonymt och det finns ingen 

möjlighet att identifiera enskilda individer för utomstående. Det fjärde och avslutande kravet 

är nyttjandekravet som innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer inte får 

användas för andra ändamål än det som definierats i enkäten. I denna studie kommer inte de 

uppgifter som samlats in att användas för andra ändamål än genomförandet av den aktuella 

studien.  

 

 

 
 



 
  13 
   
                             
 
 
 

3 Resultat 
Resultatet presenteras i de olika huvudgrupper av frågor som beskrivits i metodavsnittet och 

resultatet av flertalet frågor kommer att redovisas i figurform med tillhörande text. 

 

3.1 Basfakta 

I samband med undersökningen delades totalt 77 enkäter ut och 60 av dessa besvarades, 

resulterande i en svarsfrekvens på 78 % och med en fördelning enligt figur 1. Den stora 

andelen klasslärare i undersökningen är viktig att vara medveten om när resultaten ska 

analyseras, men grupperna rektorer och idrottslärare är också tydligt representerade. Inget 

internt bortfall förekom på denna fråga. 

 

 
Figur 1. Figuren visar den procentuella fördelningen av respondenter i 

undersökningen. 

 

 

Bland klasslärarna fanns lärare från samtliga årskurser från årskurs 1 till årskurs 5 

representerade i enlighet med figur 2. 25 % av klasslärarna valde att inte ange vilken årskurs 

de undervisade i. Rektorer undervisar i normalfallet inte, medan idrottslärare undervisar i ett 
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flertal klasser varför denna fråga inte ställdes till dessa respondentkategorier. Orsakerna till 

uteblivna svar efterfrågades inte.  

 

 
 

Figur 2. Figuren visar i vilka årskurser de responderande klasslärarna 

undervisar. Undervisningsnivån är tämligen jämnt fördelad över de 

tidiga skolåren. 

 

3.2 Nuvarande mängd fysisk aktivitet i skolan 

3.2.1 Mängd fysisk aktivitet 
Samtliga klasslärare besvarade frågan om mängden schemalagd fysisk aktivitet i klasserna.  

27 % av klasslärarna uppgav att deras klass hade schemalagd fysisk aktivitet en dag varje 

vecka och 52 % uppgav att klassen hade fysisk aktivitet 2 dagar/vecka. Det innebär att nästan 

fyra femtedelar av klasserna hade fysisk aktivitet mindre än varannan dag (se figur 3).   

 Den mängd schemalagd fysisk aktivitet som eleverna har, uppfattar 78 % av lärarna som 

i enlighet med kravet i timplanen, medan övriga 22 % uppfattar att det är mer än vad som 

krävs i timplanen. Ingen respondent angav att mängden schemalagd fysisk aktivitet är mindre 

än vad som krävs i timplanen. Inget internt bortfall förekom på denna fråga. 
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Figur 3. Figuren visar antalet dagar/vecka med schemalagd fysisk aktivitet i de klasser 

som undervisades av de responderande klasslärarna. 

 

3.2.2 Skolornas diskussion om daglig fysisk aktivitet 
I en uppföljande fråga till frågan om mängden schemalagd fysisk aktivitet ombads 

klasslärarna att svara på om man på deras skola diskuterat att införa daglig schemalagd fysisk 

aktivitet.  54 % av klasslärarna uppgav att det på deras skola diskuterats att införa daglig 

schemalagd fysisk aktivitet och övriga uppgav att det inte förts en sådan diskussion. Inget 

internt bortfall förekom på denna fråga.  

 

3.3 Uppfattningar om effekter av daglig fysisk aktivitet 

3.3.1 Förväntade effekter på motorisk förmåga 
Samtliga respondenter besvarade frågan om vilka effekter på den motoriska förmågan som 

förväntas om eleverna har daglig schemalagd fysisk aktivitet. 100 % av respondenterna, 

oavsett yrkeskategori, svarade att man förväntade sig att den motoriska förmågan förbättras av 

daglig fysisk aktivitet. 
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3.3.2 Förväntade effekter på prestationer i teoretiska ämnen 
Samtliga respondenter utom fyra besvarade frågan om vilka effekter på prestationer i svenska 

man förväntar sig om eleverna har daglig schemalagd fysisk aktivitet. Fem respondenter 

svarade att de förväntar sig oförändrade prestationer i svenska, medan övriga 51 respondenter 

svarade att de förväntar sig förbättrade prestationer (Figur 4).  

Tre respondenter besvarade inte frågan om vilka effekter på prestationerna i matematik 

som förväntades om eleverna har daglig schemalagd fysisk aktivitet. Sex respondenter 

svarade att de förväntar sig oförändrade prestationer i matematik medan övriga 51 förväntade 

sig förbättrade prestationer (Figur 5).  

Således förväntade sig ca 90 % av respondenterna som besvarade frågan förbättrade 

prestationer i svenska och matematik om ett arbetssätt med daglig schemalagd fysisk aktivitet 

införs. 

 

 

 
Figur 4. Figuren visar respondenternas förväntningar avseende effekter på 

prestationerna i svenska om daglig schemalagd fysisk aktivitet införs i skolan. 
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Figur 5. Figuren visar respondenternas förväntningar avseende effekter på 

prestationerna i matematik om daglig schemalagd fysisk aktivitet införs i skolan. 

 

3.3.3 Inställning till daglig schemalagd fysisk aktivitet 
Samtliga respondenter besvarade frågan om huruvida de ville införa ett arbetssätt med daglig 

schemalagd fysisk aktivitet. Drygt två tredjedelar uppgav sig vilja införa ett sådant arbetssätt 

medan mindre än 10 % inte ville göra så. Nästan en fjärdedel av respondenterna hade ingen 

uppfattning om de ville införa ett sådant arbetssätt eller ej (figur 6). Det fanns inga statistiskt 

signifikanta skillnader mellan rektorer, klasslärare och idrottslärare avseende om man vill 

införa ett arbetssätt med daglig schemalagd fysisk aktivitet eller inte (p>0,05)   

 Den avslutande frågan gällde på vilket sätt man ville att tid för daglig fysisk aktivitet 

skulle skapas om ett beslut om att införa ett sådant arbetssätt fattades. På denna fråga fanns ett 

internt bortfall omfattande 6 respondenter, dvs 10 %. Ungefär hälften av respondenterna 

föredrog en kombination av förlängd skoldag och minskad tid för teoretiska ämnen, medan 

den andra hälften var tämligen jämnt fördelad mellan antingen förlängd skoldag eller minskad 

tid för teoretiska ämnen (Figur 7). Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

rektorer, klasslärare och idrottslärare avseende hur man vill skapa tid för daglig schemalagd 

fysisk aktivitet om ett sådant arbetssätt införs (p>0,05)   
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Figur 6. Figuren visar i vilken omfattning respondenterna uppgav sig vilja införa daglig 

schemalagd fysisk aktivitet eller inte.  

 

 

 
Figur 7. Figuren visar vilken av de alternativa metoderna som angavs för skapande av 

tid för daglig schemalagd fysisk aktivitet som respondenterna föredrar.  
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4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Litteraturgenomgångens fynd 
I denna uppsats vars syfte har varit att dels klarlägga kunskapsläget kring effekter av fysisk 

aktivitet, dels att undersöka lärares och skollärares uppfattningar kring daglig schemalagd 

fysisk aktivitet, har en litteraturgenomgång kombinerats med en enkätundersökning i en 

kommun i västra Sverige.  

Frågeställningen avseende det vetenskapliga kunskapsläget har besvarats med en 

litteraturgenomgång som legat till grund för utformandet av enkätens frågor och 

svarsalternativ. Litteraturgenomgången har visat att det finns ett tämligen starkt vetenskapligt 

stöd för att ökad mängd fysisk aktivitet i skolan leder till ökad fysisk prestationsförmåga 

(Sallis et al, 1997; Dwyer et al, 1983). Utöver ökad fysisk prestationsförmåga är det också 

visat att ökad mängd fysisk aktivitet leder till ett bättre hälsoläge, såväl fysiskt som psykiskt 

(Dencker et al, 2006; Dwyer et al, 1983; Kirkcaldy et al, 2002; Lindén et al, 2006; Lindén et 

al, 2007; Tremblay et al, 2000). Det finns även belägg för att koncentrationsförmågan ökar av 

ökad mängd fysisk aktivitet (Eriksson, 2003; Raustorp, 2004; Jagtöien, Hansen & Annerstedt, 

2002). Således finns ett antal argument för positiva icke-akademiska effekter av ökad mängd 

fysisk aktivitet. Risken för att prestationerna i teoretiska skolämnen skulle försämras om en 

större andel av lektionstiden avsattes för fysisk aktivitet har lyfts fram och måste beaktas, 

emellertid finns det tämligen gott stöd för att så inte är fallet (Ericsson, 2003; Sallis et al, 

1999).  

 Ett flertal studier har visat att högre fysisk prestationsförmåga är korrelerad till bättre 

prestationer i teoretiska skolämnen (Castelli et al, 2007; Grissom et al, 2005; Sallis et al, 

1999; Tremblay et al, 2000), något som stärker argumenten för att utöka mängden tid avsatt 

för fysisk aktivitet i skolan. I samband med interventionsstudier som jämfört sedvanlig mängd 

fysisk aktivitet i skolan med en utökad mängd fysisk aktivitet har man funnit antingen en 

positiv eller en neutral effekt på de teoretiska prestationerna (Ericsson, 2003; Sallis et al, 

1999). Det finns inget vetenskapligt stöd för att prestationerna i teoretiska ämnen skulle 

försämras även om en större andel av skoldagen avsätts för fysisk aktivitet. 

Eftersom det också är visat att fysiska aktivitetsmönster som grundläggs i ungdomen 

bibehålls upp i vuxen ålder (Raitakari, 1994; Raustorp, 2004) och att det där är väl 

dokumenterat att fysisk aktivitet leder till förbättrad hälsa och minskad sjuklighet (Kostenius 
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och Lindqvist, 2006) finns det goda argument för att utöka mängden fysisk aktivitet i skolan, 

även om det skulle innebära att något mindre tid avsattes för teoretiska ämnen. 

4.1.2 Enkätundersökningens fynd  
I enkätundersökningen framgår att bland lärare i årskurs 1-5 vid skolor i en kommun i västra 

Sverige har undersökningens frågeställningar besvarats och det finns en mycket stark 

uppfattning om att prestationerna i teoretiska ämnen förbättras av daglig schemalagd fysisk 

aktivitet. Även frågeställningen avseende intresset för att införa ett arbetssätt med daglig 

schemalagd fysisk aktivitet har besvarats och i denna del är huvudfyndet att det finns ett 

utbrett stöd för att införa ett sådant arbetssätt. Om det är de förväntade förbättrade 

prestationerna som är den starkaste drivkraften bakom önskan att arbeta med daglig fysisk 

aktivitet går inte att besvara med hjälp av resultaten i denna undersökning. En alternativ 

förklaring till önskemålet om mer fysisk aktivitet kan vara exempelvis att man förväntar sig 

positiva hälsoeffekter i linje med vad som diskuterats i introduktionen till detta arbete. De 

positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och fysiska prestationer omfattar såväl fysiska som 

psykiska effekter och det är något som, enligt läroplanen, skolan ska arbeta med och utveckla 

(Skolverket, 1994). 

Den positiva uppfattningen om värdet av fysisk aktivitet står dock i kontrast till den 

faktiska mängden schemalagd fysisk aktivitet där nästan 80 % av eleverna har schemalagd 

fysisk aktivitet mer sällan än varannan dag. Ingen skola har enligt undersökningen infört 

arbetssätt med daglig schemalagd fysisk aktivitet, dock uppger drygt hälften av lärarna att 

man på deras skola har diskuterat att införa ett sådant arbetssätt.  

 En fråga som är relevant att diskutera i detta sammanhang är varför daglig fysisk 

aktivitet inte införts då det finns en nästan total enighet om att man förväntar sig förbättrade 

teoretiska prestationer vid schemalagd daglig fysisk aktivitet, något som också stöds av såväl 

internationella som svenska studier (Ericsson, 2003; Sallis et al, 1999)? Kan det vara så att 

trots de förväntade positiva effekterna så vill man av andra skäl inte införa det? Denna 

förklaring får inget stöd av enkäten då på direkt fråga drygt två tredjedelar av respondenterna 

säger sig vilja införa daglig fysisk aktivitet och ytterligare ungefär en fjärdedel inte har någon 

uppfattning, medan mindre än 10 % motsätter sig ett införande. Det starka stödet är brett då 

det inte kan påvisas några skillnader mellan rektorer, klasslärare och idrottslärare avseende 

inställningen till att införa ett arbetssätt med daglig schemalagd fysisk aktivitet. En möjlig 

förklaring till att arbetssättet inte införts kan vara att det finns en oro för att 

undervisningstiden för varje lärare skulle öka om den totala undervisningstiden för eleverna 
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ökar. Om denna möjliga förklaring stämmer går dock inte besvaras med hjälp av denna 

undersökning då ingen fråga berörde denna frågeställning. 

 I detta arbete har sambandet mellan fysisk prestationsförmåga och prestationer i 

teoretiska ämnen diskuterats. Dessutom har sambandet mellan schemalagd daglig fysisk 

aktivitet och prestationer i teoretiska ämnen diskuterats och lärares förväntningar på effekter 

av daglig fysisk aktivitet undersökts. Dessa två separata samband leder naturligt till frågan om 

vilken orsaken är till att teoretiska prestationer förbättras av daglig fysisk aktivitet i skolan? 

Naturligtvis kan hela förklaringen vara att man genom daglig fysisk aktivitet ökar den fysiska 

prestationsförmågan, något som är visat vara möjligt (Sallis et al, 1997; Dwyer et al, 1983), 

och att detta genom sambandet mellan fysisk prestationsförmåga och teoretiska prestationer 

leder till bättre prestationer i teoretiska ämnen. Detta leder till vidare frågor om vad 

mekanismen bakom de förbättrade teoretiska prestationerna är, frågor som inte enkelt kan 

besvaras. Ericsson spekulerar i att förbättrad motorisk förmåga leder till att en större del av 

den mentala energin kan läggas på kognitiv aktivitet (Ericsson, 2006), men detta är inte visat i 

studier även om det finns belägg för att bristande motorisk kontroll är förknippat med 

inlärningssvårigheter (Kadesjö & Gillberg, 1997). Emellertid är det viktigt att vara medveten 

om att i Bunkefloprojektet ingick riktade aktiviteter för att förbättra den motoriska förmågan, 

interventionen var därmed inte renodlad utökning av den fysiska aktiviteten, något som 

komplicerar tolkningen av dessa samband (Ericsson, 2003).  

 Dessa resonemang för vidare till frågan om på vilket sätt utrymme för daglig 

schemalagd fysisk aktivitet skulle kunna skapas. I enkäten ställdes frågan med tre 

svarsalternativ som byggde på att antingen förlängs skoldagen eller så minskas tiden för 

teoretiska ämnen. Ett tredje svarsalternativ byggde på en kombination av de två andra 

svarsalternativen. Detta var den uppfattningsfråga som det var störst spridning av svaren på då 

ca hälften av respondenterna föredrog en kombination av möjligheterna att skapa tid medan 

den andra hälften av respondenterna var tämligen jämnt fördelade mellan de två renodlade 

svarsalternativen. För mig var det oväntat att så många skulle vara beredda till en ensidig 

minskning av tiden avsatt för teoretiska ämnen, men det finns stöd i litteraturen för att en 

sådan åtgärd inte har några negativa effekter på kunskaperna i teoretiska ämnen (Sallis 1999). 

Bunkefloprojektets erfarenheter är också relevanta i detta sammanhang även om man i den 

studien använde en kombination av de båda metoderna för att skapa tid för daglig schemalagd 

fysisk aktivitet (Ericsson, 2003). Det har inte funnit några studier som har jämfört olika sätt 

att skapa utrymme för ökad mängd fysisk aktivitet, varför man inte på vetenskaplig bas kan 

argumentera för ett alternativ som bättre än det andra. Ur ett resursperspektiv kan det vara 
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enklare att, med de resurser som skolan förfogar över, undvika att utöka skoldagens längd, 

medan om man tror att volymen undervisning i ämnen har betydelse för vilka kunskaper som 

förvärvas är det mer intressant att på något sätt utöka skoldagens längd.   

Enligt läroplanen och kursplanen för idrott och hälsa ska eleverna i skolan få kunskaper 

om förutsättningarna för god hälsa och även få kunskap om den egna livsstilens betydelse för 

hälsan (Skolverket, 1994; Skolverket, 2000). Att arbeta med hälsoskapande aktiviteter i 

salutogent syfte inom ramen för skolämnet idrott och hälsa tycks enligt denna undersökning 

vara möjligt att kombinera med neutrala eller positiva effekter på prestationerna i teoretiska 

skolämnen. Det är också möjligt att förbättrade prestationer i teoretiska ämnen i sig har en 

salutogen effekt då det i samband med forskning om lärares ledarskap och planering av 

undervisning är visat att goda prestationer leder till självförtroende och en ökad känsla av 

meningsfullhet i de aktiviteter som individen deltar i, något som i sin tur bidrar till ökat 

intresse och motivation (Stensmo, 1997). Denna ökade känsla av meningsfullhet är en faktor 

som enligt Antonovsky kan bidra till att KASAM ökar. Detta resonemang kan tolkas som att 

ett salutogent arbetssätt med daglig fysisk aktivitet i skolan skulle vara förenligt med såväl 

kursplan som läroplan (Skolverket, 1994; Skolverket, 2000). 

 

4.2 Metodologiska överväganden  

Denna studie av uppfattningar har genomförts med en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning. Den skulle ha kunnat genomföras med alternativa vetenskapliga metoder. 

En metod skulle ha kunnat vara att arbeta med en kvalitativ metod. Om jag valt att använda en 

huvudsakligen kvalitativ metod hade jag troligen valt att arbeta fenomenografiskt, då denna 

metod ursprungligen skapats som ett medel att studera uppfattningar (Patel & Davidson, 

2003). En begränsning med denna metod är att den kräver ett omfattande intervjuarbete för att 

ge ett material som är stort nog att dra slutsatser från, något som troligen inte hade varit 

genomförbart inom ramen för detta examensarbete. En uppenbar risk hade varit att antalet 

intervjuer hade fått begränsas så mycket att resultatet endast hade blivit spridda uppfattningar 

från enskilda individer utan möjligheter att dra slutsatser avseende en något större grupp 

lärares uppfattningar. 

Att frågorna i enkäten är omsorgsfullt utformade har stor betydelse för såväl 

undersökningens reliabilitet som validitet. Reliabilitet handlar om resultaten är 

upprepningsbara om undersökningen genomförs mer än en gång. Om frågor eller 

svarsalternativ är otydligt utformade kan respondenter slumpmässigt välja olika svar på 
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samma fråga även om uppfattningen är densamma, något som kan leda till försämrad 

reliabilitet. Reliabilitet kan mätas bl a genom test-retestmetoden genom att samma personer 

får besvara samma frågor med ett kort tidsintervall och att överensstämmelsen mellan svaren 

vid de olika svarstillfällena studeras (Ejlertsson, 2005). I denna undersökning har reliabiliteten 

inte mätts, något som försvårar tolkningen och också kan påverka möjligheterna till 

generalisering med utgångspunkt från resultatet. Enstaka respondenter har på någon fråga 

skrivit någon kommentar bredvid de givna svarsalternativen, men detta har skett på färre än 5 

enkäter och detta ser jag som ett tecken på att svarsalternativen varit tämligen tydligt 

utformade, något som bidrar till god reliabilitet, men några säkra slutsatser går inte att dra av 

detta.   

Validitet avser frågan om enkäten mäter det den är avsedd att mäta, medan reliabilitet 

avser frågan om upprepade mätningar skulle leda till samma resultat. Validitet beskrivs av 

Ejlertsson som svår att värdera och i viss mån subjektiv. Han lyfter fram tre olika typer av 

validitet specifikt, kriterievaliditet, innehållsvaliditet samt begreppsvaliditet. Kriterievaliditet 

handlar om en specifik fråga har samband med det frågan avser att belysa. Kriterievaliditet är 

ofta inte möjlig att mäta utan en fråga som endast kan diskuteras. Innehållsvaliditet handlar 

om alla aspekter av det man avser mäta har belysts på ett likvärdigt sätt i frågorna. Om någon 

aspekt av det som en grupp frågor avser att mäta har utelämnats så brister innehållsvaliditeten. 

Begreppsvaliditet handlar om ifall frågorna är utformade och operationaliserade korrekt i 

förhållande till den aktuella teoretiska kunskapen. I samband med en validitetsdiskussion är 

det också relevant att beröra vikten av att enkätfrågor utformas på ett sätt så att de inte leder 

respondenten mot något givet svarsalternativ. Ledande frågor vars formulering påverkats av 

frågeställarens förväntningar bär med sig en problematik avseende undersökningens validitet 

(Ejlertsson, 2005).   

Validitet är svårt att formellt testa, men måste adresseras i en diskussion kring huruvida 

frågorna avspeglar frågeställningen korrekt. Kriterievaliditeten i denna undersökning ser jag 

som god då frågorna i enkäten har en rak koppling till de frågeställningar som legat till grund 

för operationaliseringen av enkäten. Emellertid kan kriterievaliditet inte mätas och en viss 

subjektivitet från min sida kan inte uteslutas. Innehållsvaliditet är svårt att förhålla sig till i 

denna undersökning men avseende begreppsvaliditet så har jag försökt att konstruera frågorna 

så att de tar sin utgångspunkt i den aktuella vetenskapliga litteraturen och att det finns 

vetenskaplig bakgrund för de uppfattningar som finns som svarsalternativ.    

Ytterligare en fråga att diskutera är huruvida respondenterna utgör ett representativt 

urval av lärare och skolledare i den studerade kommunen. I studien har rektorer för skolor 
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kontaktats med en förfrågan om de är intresserade av att delta i undersökningen. Vid jakande 

svar har sedan rektorerna förmedlat enkäterna till 10 lärare per skola utöver att de själva 

erhållit en enkät. Denna metod kan diskuteras då den inte gett utrymme för ett slumpmässigt 

urval utan urvalet kan betraktas som en variant av ett stratifierat urval (Ejlertsson, 2005). Jag 

har först valt ut vad jag betraktar som representativa skolor för de olika typer av skolor som 

finns i kommunen och därefter ska rektorerna ha delat ut enkäterna slumpmässigt till de 

tilltänkta respondenterna. Emellertid har jag inte kontroll på slumpmässigheten i rektorernas 

utdelande av enkäter och det finns en möjlighet för bias då rektorerna, medvetet eller 

omedvetet, kan ha prioriterat vissa grupper av lärare vid utdelandet av enkäterna. Dessa 

begränsningar är viktiga att vara medveten om vid eventuella generaliseringar utifrån 

resultaten av undersökningen. 

Möjligheten till generalisering av resultaten i undersökningen kan diskuteras bl a 

baserat på urvalsmetoden och den bristande kontrollen av reliabiliteten. Det hade varit 

önskvärt att genomföra en pilotstudie, men genomförandet av denna studie inom ramen för 

tiden som avsatts för examensarbetet krävde ett högt arbetstempo och tiden bedömdes inte 

medge utformandet av en pilotenkät. Avsaknaden av pilotenkät kan ha inverkat negativt på 

operationaliseringen av enkäten. Urvalsmetoden med avsaknad av ett helt slumpmässigt urval 

påverkar också möjligheterna till generalisering, då bias kan ha skapats såväl vid 

undersökningsledarens urval av skolor som vid rektorernas utdelande av enkäter till lärare. 

Dock bedömdes det inte som möjligt att inom ramen för denna studie skapa optimala 

metodologiska förutsättningar. Dessa brister till trots så har metodvalet medfört att det finns 

en bred representation av skolor i undersökningen, medan eventuell bias vid rektorernas 

utdelande av enkäter inte kan bedömas.  

 

4.3 Slutsatser och möjliga implikationer 
Det tycks enligt denna undersökning finnas ett starkt stöd bland lärare och skolledare för att 

införa arbetssätt med daglig schemalagd fysisk aktivitet. Detta stöd står väl i linje med de 

resultat som framkommit vid litteraturgenomgången avseende effekter av fysisk aktivitet 

skolåldern. Då det finns såväl vetenskapligt stöd för ett arbetssätt med daglig schemalagd 

fysisk aktivitet som stort intresse bland skollärare för ett sådant arbetssätt ser jag det som en 

mycket intressant möjlighet att utveckla den svenska skolan i denna riktning.   

 Om ett sådant arbetssätt ska genomföras kan en möjlig väg vidare vara att initiera 

diskussioner på stor bredd i skolorna om värdet av detta arbetssätt. Efter denna diskussion kan 

ett strukturerat införande av ett sådant arbetssätt genomföras om skolledningen kommer fram 
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till att göra så. Ett sätt att genomföra ett sådant införande har jag skisserat i en tidigare uppsats 

inom ramen för lärarutbildningen vid Halmstad Högskola (Engström, 2008).   

 Ur ett vetenskapligt perspektiv finns det behov av ytterligare studier inom området och 

framför allt interventionsstudier som utvärderar effekterna av att mängden fysisk aktivitet 

införs är angelägna. Värdefullt vore om sådana interventionsstudier är utformade med 

slumpmässiga urval och med utvärdering av såväl hälsomässiga effekter som effekter på 

prestationer i teoretiska ämnen.   
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Bilaga 1 

Enkät rörande schemalagd fysisk aktivitet 
 
Denna enkät är en del av ett examensarbete på lärarlinjen som syftar till att studera mängden 
schemalagd fysisk aktivitet på skolor i Halmstad kommun samt att beskriva lärares och 
skolledares uppfattningar om schemalagd daglig fysisk aktivitet. 

Basfakta 

Fråga 1 
 
� Jag är idrottslärare 
 
� Jag är klasslärare  
 
� Jag är rektor 
 
För klasslärare: Jag undervisar huvudsakligen i årskurs…….. 
 
 
Fråga 2 
 
Jag arbetar huvudsakligen på följande skola:………………………………………….. 
 

Mängd fysisk aktivitet 

Fråga 3 
Har den skola du tjänstgör på enligt din uppfattning schemalagt den mängd fysisk aktivitet 
som anges i kursplanen eller skiljer sig mängden schemalagd lärarledd fysisk aktivitet från 
kursplanen? 
 
� Ja, mängden schemalagd fysisk aktivitet är den som anges i kursplanen  
 
� Nej, mängden schemalagd fysisk aktivitet är mindre än kursplanens angivelser  
 
� Nej, mängden schemalagd fysisk aktivitet är större än kursplanens angivelser  
 
 
Fråga 4 
Endast för klasslärare: Hur många dagar/vecka har den klass du huvudsakligen undervisar i 
lärarledd fysisk aktivitet? 
 
� 1 dag � 2 dagar � 3 dagar � 4 dagar � 5 dagar 
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Fråga 5 
Om svaret på föregående fråga inte var 5 dagar: Har ni på den skola du arbetar diskuterat att 
schemalägga lärarledd fysisk aktivitet dagligen? 
 
� Ja  
 
� Nej 
 

Din uppfattning om schemalagd fysisk aktivitet 
 
Fråga 6 
Hur skulle du förvänta dig att elevernas motoriska förmåga förändras om mängden fysisk 
aktivitet utökas jämfört med vad som anges i kursplanen så att eleverna istället har daglig 
lärarledd schemalagd fysisk aktivitet?  
 
� Den motoriska förmågan förbättras 
 
� Den motoriska förmågan är oförändrad 
 
� Den motoriska förmågan försämras 
 
 
Fråga 7 
Hur skulle du förvänta dig att prestationerna i svenska förändras om mängden fysisk aktivitet 
utökas jämfört med vad som anges i kursplanen så att eleverna istället har daglig lärarledd 
schemalagd fysisk aktivitet?  
 
� Prestationerna i svenska förbättras 
 
� Prestationerna i svenska är oförändrade 
 
� Prestationerna i svenska försämras  
 
Fråga 8 
Hur skulle du förvänta dig att prestationerna i matematik förändras om mängden fysisk 
aktivitet utökas jämfört med vad som anges i kursplanen så att eleverna istället har daglig 
lärarledd schemalagd fysisk aktivitet?  
 
� Prestationerna i matematik förbättras 
 
� Prestationerna i matematik är oförändrade 
 
� Prestationerna i matematik försämras 
 
 
 
 
 
Fråga 9 
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Skulle du vilja att man på den skola du arbetar genomförde ett projekt som innebar att 
lärarledd fysisk aktivitet schemalades dagligen? 
 
� Ja  
 
� Nej  
 
� Ingen uppfattning 
 
 
Fråga 10 
Om lärarledd fysisk aktivitet schemalades dagligen, hur anser du att tiden för detta ska 
skapas? I svaren förutsätts att undervisningsåtagandet för lärarna inte förändras 
 
� Genom att elevernas skoldag förlängs 
 
� Genom att tiden för teoretiska ämnen minskas 
 
� Genom en kombination av båda ovanstående alternativ 
 
 
Nu är enkäten slut. Om du har några frågor är du välkommen att ringa mig på 0735-931470 
eller maila på jeaeng07@student.hh.se . 
 
Tack för att du har tagit dig tid att fylla i enkäten och möjliggöra detta examensarbete! 
 
Hälsningar 
Jeanette Engström  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bilaga 2 
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VT 2010 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Jeanette Engström och läser just nu min sista termin på lärarutbildningen vid 
Högskolan i Halmstad. Mitt examensarbete har som syfte att studera mängden lärarledd 
schemalagd fysisk aktivitet på skolor i Halmstad Kommun samt att beskriva lärares och 
skolledares uppfattning om schemalagd daglig fysisk aktivitet. 
 
Som instrument för denna undersökning har jag konstruerat en enkät med frågor om den 
schemalagda mängden fysisk aktivitet samt om lärares uppfattning om effekter av schemalagd 
lärarledd daglig fysisk aktivitet. Med begreppet ”lärarledd schemalagd fysisk aktivitet” avses 
att det i schemat finns avsatt lektionstid för fysisk aktivitet som leds av lärare. Rast eller egen 
aktivitet betraktas inte som lärarledd schemalagd fysisk aktivitet. 
 
För att kunna genomföra detta examensarbete behöver jag din hjälp med att fylla i enkäten. 
Det är av stor betydelse med en hög svarsfrekvens och jag vore mycket tacksam om du vill 
besvara enkäten och därigenom möjliggöra genomförandet av examensarbetet. Alla uppgifter 
behandlas helt konfidentiellt och det kommer inte att gå att spåra enskilda svar till någon 
enskild person. 
 
Om ni har några frågor är ni naturligtvis välkomna att ringa eller maila till mig. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jeanette Engström 
Student på lärarutbildningen (Högskolan i Halmstad) 
0735-931470 
jeaeng07@student.hh.se 
 
 
 
Kontaktuppgifter till mina handledare: 
Lars Kristén, 035-167215, lars.kristen@hh.se 
Åke Nilsén, 035-167466, ake.nilsen@hh.se 
 


