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Abstrakt

Undersökning av hur skolor i Dalarna och Skåne arbetar med fysisk aktivitet i skolans dagliga verksamhet 

utöver idrottstimmarna, kopplat till läroplanens mål om daglig rörelse inom ramen av hela skoldagen.

Nyckelord

Fysisk aktivitet i skolan, Lek och rörelse, Skolans utemiljö, Nationella styrdokument (Lpo94), 
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Förord

Genom våra studier till pedagoger med inriktning Lek, Rörelse, Idrott och Hälsa har vi fått möjlighet att 

studera och analysera ett område som är av stort intresse för oss. Vi avser att studera följsamheten till de 

nationella styrdokumenten och hur det visar sig i de lokala skolplanerna liksom om vi kan se skillnader mel-

lan skolor gällande fysisk utemiljö beroende på klimat. Vi avser att belysa om en satsning på fysisk aktivitet 

under skoltid av pedagogen upplevs ge en förbättrad lärande miljö.

Vi hoppas på att vår studie ska vara användbar för pedagoger och kanske även vara ett underlag för politiska 

beslut vad gäller barns hälsa relaterat till fysisk aktivitet och pedagogisk utveckling i skolan.

Vi som genomför denna studie är Erica Göransson och Maria Nilsson, studerande på Högskolan Halmstad, 

lärarprogrammet – förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem med inriktning Lek, 

Rörelse, Idrott och Hälsa. Arbetsfördelningen mellan oss har varit jämnt fördelad och vi har haft ett tätt 

samarbete.

Vi tackar de lärare som ställt upp och svarat på vår skriftliga intervju liksom våra handledare Åke Nilsén 

och Lars Kristén samt våra familjer för deras stöd och uppmuntran.

 

Erica Göransson

Bjursås

Dalarna

Maria Nilsson

Höganäs

Skåne
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Sammanfattning

Under de senaste åren har nationell samhällsdebatt handlat om den svenska skolan och vilka utmaningar 

man kan se för framtiden. Det handlar om frågor som kan hänföras till rena kunskapsfrågor, till att dagens 

elever är okoncentrerade och att studieresultaten i den svenska skolan sjunker. I debatten lyfts också elevers 

ohälsa upp som en tickande bomb. 

Inom Folkhälsopolitiken beskrivs värdet av fysisk aktivitet när det gäller att förebygga sjukdomar och att 

en halvtimmes fysisk aktivitet per dag är tillräckligt för att ge en betydande förebyggande effekt. Skolans 

uppdrag sedan 2003 är att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 

Som blivande pedagoger med inriktning Lek, rörelse, idrott och hälsa har vi valt att ta fasta på just detta 

mål och vår övergripande forskningsfråga ”Är läroplanens mål om fysisk aktivitet applicerad i det dagliga 

skolarbetet?”

Vi har belyst problematiken utifrån en så kallad intervjuenkät och vi har läst och försökt att ta till oss olika 

teorier för att skapa en så tydlig bild av det vi vill undersöka som möjligt. 

Vi anser att vi har en viss kunskap om den komplexa verklighet som vi vill belysa men inser också att vi 

kan se allt utifrån en för snäv synvinkel utifrån vårt eget intresse område inom pedagogiken och vi försöker 

ta ett steg tillbaka för att kritiskt granska våra data. 

Resultatet av vår studie visar att pedagogerna har applicerat läroplanens mål genom den egna skolans 

styrdokument. I alla undersökta skolor fi nns fysisk aktivitet som en del av skoldagen men det som inte 

belyses är om fysisk aktivitet integrerats i skolans teoretiska ämnen eller om det endast är kopplat till 

idrottslektioner och raster. Utifrån pedagogernas svar kan vi se att elevernas upplevelse till fysisk aktivitet 

i stor utsträckning är positiv. Det som lyfts fram är skolans utemiljö som är en viktig del för att skapa rö-

relseglädje. Vi kan se att leken utomhus, med en starkt föränderlig karaktär, uppfattas som en möjlighet av 

de fl esta barn och det är viktigt att vuxnas förhållningssätt till utomhusmiljön är positivt. För att barn ska 

utvecklas och lära för livet måste hjärnan utvecklas maximalt och då behöver barnen tränas i att hantera 

”kaos” vilket innebär att även högljudda, häftiga och tuffa lekar måste uppmuntras som motvikt till de mer 

”pedagogiska” och lugna lekarna. 

Barn behöver bli bekräftade som individer för att de själva ska kunna påverka sin situation och i våra un-

dersökta skolor har barnens egna idéer tagits på allvar.   

Resultaten visar att skolorna arbetar på ett likartat sätt trots att de olika landskapen skiljer sig geografi skt 

från varandra. De skillnader som uppdagats är endast relaterade till väderlek.
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1. INTRODUKTION

Kommande avsnitt handlar om vad som lett oss som skriver examensarbetet fram till valet av ämne, varför 

vi anser det vara intressant och relevant såväl för oss som skriver som yrkesmässigt och pedagogiskt.

 1.1 Inledning

Under de senaste åren har nationell samhällsdebatt handlat om den svenska skolan och vilka utmaningar 

man kan se för framtiden. I media, inom politiken och i samhället i stort diskuteras vad man behöver göra 

för att Sverige ska fortsätta att ligga högt i internationella jämförelser när det gäller den kunskap som skolan 

ska förmedla (PISA.2009). Det handlar om frågor som kan hänföras till rena kunskapsfrågor, till att dagens 

elever är okoncentrerade och icke fokuserade och det handlar om lärartätheten. Vad är det som påverkar 

att studieresultaten i den svenska skolan sjunker? Antalet friskolor ökar i Sverige och man kan naturligtvis 

ställa sig frågan hur det kommer sig att allt fl er föräldrar väljer en skola utanför den offentliga. Man kan 

också se att antalet skolor med olika profi ler startar och en profi l som varit och är stark är den som förordar 

utomhuspedagogik och rörelse, med motiveringen att fysisk aktivitet bidrar till ett ökat välbefi nnande och 

att det i sin tur ger en mer harmonisk elev som kan koncentrera sig vilket då leder till bättre studieresultat.

Något som oroar framförallt barnläkare är att elevers ohälsa speciellt barnfetma ökar. Stillasittande barn i 

skolan som fortsätter sitt stillasittande hemma, som kanske åker bil eller buss till skolan och som inte har 

fysiska aktiviteter på fritiden utan det är datorspelen som upptar fritiden. Om man till detta lägger felaktiga 

matvanor så blir resultatet den tickande bomb vi idag ser av överviktiga barn och där vi vet att barndiabetes 

ökar. 

Inom folkhälsoarbetet (Ågren, 2003) är det övergripande syftet att skapa förutsättningar för en jämlik och 

jämställd hälsa. Folkhälsopolitikens mål nr 9 (Ågren, 2003) beskriver värdet av fysisk aktivitet när det gäl-

ler att förebygga sjukdomar och en halvtimmes fysisk aktivitet per dag är tillräckligt för att ge en betydande 

förebyggande effekt. I regeringens proposition pekar man på vikten av en bra idrottspolitik som stärker alla 

människors möjlighet att utöva fysisk aktivitet under dagen, för vuxna på arbetsplatsen och för barnen i 

skolan.

Inom den pedagogiska världen har man sett den här trenden av lägre studieresultat under fl era år och rela-

terat det i första hand till miljön i dagens skola. Trots att vikten av elevers hälsa och att de får möjlighet till 

en lugn miljö så att de kan koncentrera sig påtalas i vår skollag och i vår läroplan 

(Lpo94) är det inte den verklighet som de vistas i. 

Pedagogiska utbildningar har startat med en specifi k inriktning mot hälsa och rörelse som en del för att råda 

bot mot att barnen blir inaktiva. I skolans vardag fi nns också överaktiva barn, barn som lider av koncentra-

tionssvårigheter, och man kan med riktad pedagogik minska problemen för dessa elever och ge dem och 

deras kamrater en lugnare miljö vilket gör att inlärningen underlättas.
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 1.2 Bakgrund

I detta avsnitt kommer en utökad bakgrund till vad vi vill uppnå och vad som ligger bakom vårt val av ämne 

till examensarbetet.

I vår studie vill vi ge dig som läsare en inblick i de perspektiv som uppkommer av Daglig Fysisk Aktivitet 

och som berör det dagliga arbetet i skolan.

Som blivande pedagoger med inriktning LEKRIDH vill vi väcka ett intresse och en förståelse för vikten av 

daglig fysisk aktivitet i skolan och vad skolan kan bidra med genom rörelse, exempelvis fysiskt friskare 

barn genom att till exempel förhindra ökningen av barnfetma och psykiskt friskare barn genom att vi tror 

att en daglig fysisk aktivitet bidrar till ett lugnare klassrumsklimat som i sig leder till ökad koncentration 

och bättre studieresultat. 

Då vi kommer från olika delar av Sverige har vi valt att belysa om det fi nns någon skillnad mellan skolorna 

i Dalarna och i Skåne när det gäller hur lärare arbetar med rörelse utifrån läroplanen samt hur rörelse påver-

kar eleverna gällande hälsa och koncentration.

Vi har ett intresse av att se, förutom att de arbetar med daglig fysisk aktivitet, hur de gör det.

Utifrån en fi lm från Löddenässkolan i Bjärred som arbetar hälsofrämjande och som även tar in rörelsen i 

klassrummet har vi sett ett arbetssätt som känns stimulerande.

Filmen som handlar om hur skolan aktivt arbetar med rörelse i vardagen, i alla ämnen har inspirerat oss och 

gett oss en vision om hur vi vill arbeta i vårt framtida yrkesliv. Allt börjande 2001 med ett samarbete mellan 

Region Skåne, Kommunförbundet och Folkhälsoenheten, att arbeta mot visionen om en hälsofrämjande 

skola. Löddenässkolan delade den visionen och utvecklades till en hälsofrämjande skola. Lärarna brain-

stormade över hur de skulle arbeta och bjöd sedan in alla föräldrar till att göra detsamma. Utifrån gemen-

samma idéer bildades sedan skolans profi l. Filmen tar upp vad som är viktigt för dem i skolan, Hälsan – det 

grundläggande för människan, som gjort att skolan har lagt mer tid till idrott och aktivt arbetar med rörelse 

i klassrummet. Och hälsa för Löddenässkola är hur du mår, fysiskt som psykiskt, att du får vara med att på-

verka och känner att du blir lyssnad på och blir tagen på allvar. Att utveckling sker i samspel med andra.

För att se fi lmen gå in på Region Skånes hemsida Löddesnässkolan -en hälsofrämjande skola i Bjärred (hämtad från region 

Skånes hemsida 20101020)  

 1.2.1 Varför är valet av ämnet pedagogiskt/yrkesmässigt intressant och relevant? 

Då elevers minskade koncentrations förmåga och ökade stillasittande fl itigt diskuteras i lärarrummen och 

i samhället i stort känner vi att vår undersökning skulle kunna tillföra kunskap och belysa det som många 

idag lyfter som ett problem inom skolvärlden.

Naturligtvis är det också intressant inför att vi valt en pedagogisk inriktning där vikten av rörelse i vardagen 

poängteras.
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Tidigare undersökningar visar att koncentrationen ökar vid fysisk aktivitet (Ericsson, 2005), och då elever 

är fysiskt aktiva ökar även chansen till en bättre hälsa (Engström, Fagrell, Forsberg & Nilsson, 2003) kan 

vi i vår undersökning med syftet att se skillnader i arbetssätt se om sambandet mellan fysisk aktivitet och 

koncentration är något som de intervjuade pedagogerna ute i skolorna instämmer i.

Om vår undersökning kan ge oss en inblick i hur skolorna arbetar kan vi i vårt kommande yrkesliv ta 

vara på det och eventuellt utveckla det utifrån de kunskaper vi tillgodogjort oss under vår specialisering 

LEKRIDH, (Lek, Rörelse, Idrott och Hälsa).

Vi har därmed lagt ännu en byggsten på vår grund som pedagog. 

En likvärdig skola för alla, där vi får friskare elever som är hälsosamt aktiva och medvetna om sin egen på-

verkan för hälsan.  För att nå det målet måste skolan bli som Andersson (1999) säger ”en skola som fungerar 

för alla elever måste kunna erbjuda varje elev utvecklande aktiviteter, aktiva roller och ett varmt, förtroen-

degivande klimat. Det är uppenbart att dagens skola inte fyller dessa krav, även om vi som målsättning har 

en skola för alla.” (B-E, Andersson, 1999, s.40) 

Utifrån litteratur och andra informationskällor kan vi se att vikten av hälsa diskuteras fl itigt i såväl upp-

satser (J. Andersson, 2006) som annan litteratur (S. Ålund & M. Gisselsson Dahlén, 2007). Även litteratur 

från forskare inom barnmedicin talar om denna negativa utveckling som vi just nu lever i, där barn inte 

längre leker eller rör sig i samma utsträckning, varav barnfetma och diabetes har ökat kraftigt. I Claude 

Marcus pågående studie ”Fettcellen- en föraktad cell med varierande funktioner” studeras hur fettcellens 

ämnesomsättning regleras hos barn då barnfetma är ett ökande problem i hela västvärlden. En bidragande 

faktor är bristen på vardagsmotion. Det är en skrämmande framtid som utspelar sig om vi inte hjälps åt 

att bryta trenden, detta visas tydligt i ett citat från Growing People Symposiet 2005, där Gisela Nyberg 

citerade en historia hon hört: ”Vet ni varför unga inte längre pallar äpplen? Jo, de äter inte frukt, de vistas 

mest inomhus, de är för klumpiga för att klättra i träd och de orkar inte springa ifrån en gammal gubbe!” 

growingpeoplesymposiet 2005 (s 3, För klumpiga för att palla äpplen) 

Vi kommer i vårt examensarbete även beröra det ökade stillasittandet där det visat sig att barn ser på tv i 

cirka 10 000 timmar under sina barndomsår och det är samma mängd timmar som de spenderar i grundsko-

lan (Rydell, A-M. & Bremberg, S. 2004). Ovanstående belyser på ett tydligt sätt vikten av att vi i skolan har 

en viktig funktion och ett ansvar när det gäller att ge alla elever möjligheten till fysisk aktivitet och skapa ett 

intresse för rörelse. Att ge information om den fysiska aktivitetens påverkan på barn i skolåldern och upp-

märksamma läroplanens punkt om att skolan ska ”sträva mot att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

inom ramen av hela skoldagen” (Lpo 94) är ett viktigt steg i att tydliggöra vikten av en sund livsstil.

Självklart är det inte enbart pedagogernas ansvar utan familjer, föreningar och samhället måste gemensamt 

bidra till en positiv utveckling. 
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2. SYFTE

I detta avsnitt redovisas vårt syfte med uppsatsen och de frågeställningar som vi utarbetat såväl som de 

avgränsningar vi gjort.

Syftet med uppsatsen är att se om det fi nns skillnader mellan skolor i Dalarna och Skåne, för de yngre åld-

rarna klass F-5 i det pedagogiska arbetet när det gäller elevers hälsa och fysiska aktivitet, såväl i arbetssätt 

och i följandet av läroplaner.  

Vår utgångspunkt med undersökningen är ett antagande om att daglig fysisk aktivitet är bra för hälsan och 

främjar koncentrationsförmågan hos eleverna. Vi antar också att med en lugnare miljö skapas förutsätt-

ningar för ett ökat lärande av all den kunskap som behövs för vidare studier och för livet. vi antar såväl att 

det fi nns olika traditioner kring uteaktiviteter, vilket kanske avspeglas i det pedagogiska arbetet. 

Vi antar även att det kan fi nnas såväl negativa som positiva upplevelser kopplat till fysisk aktivitet hos 

elever och det hoppas vi kunna belysa utifrån de intervjuade pedagogerna. 

Genom att ha rörelse i alla ämnen är vår tanke att det blir regelbunden rörelse utan tvång och att det därige-

nom skapas ett livslångt intresse för rörelse. Vi vill med vår undersökning se om det fi nns skillnader mellan 

olika delar av landet, utifrån landsbygd och stad och utifrån hur klimatet påverkar till exempel uteaktivi-

teter. Vi vill också undersöka hur väl lärarna applicerat läroplanen till det dagliga arbetet och vad lärarna 

anser är fysisk aktivitet.  

För att veta om våra antaganden är riktiga har vi valt följande frågeställningar. 

 2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR

− Hur defi nierar pedagogerna fysisk aktivitet i det dagliga arbetet och hur arbetar de utvalda skolorna 

utifrån fysisk utemiljö och klimat enligt pedagogernas upplevelser?

− Kan vi se skillnader mellan de olika skolornas lokala styrdokument kopplat till de nationella styrdo-

kumenten?

− Kan vi utifrån de intervjuade pedagogerna få en känsla av elevernas upplevelse av fysisk aktivitet?
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 2.2 Avgränsningar 

Det är en spännande och komplex problematik som vi är intresserade av och vi har inga anspråk på att be-

lysa alla de aspekter som kan vara av intresse i den sammansatta problematiken. Vi har inte heller strävat 

efter att få en allmänt representativ bild av den verksamhet som kallas daglig fysisk aktivitet. 

Det är troligtvis mycket som påverkar miljön i skolan liksom barnens hälsa. Man kan förmoda att familje-

förhållanden, sociala nätverk, samhällets syn på barn som grupp och hur väl lärare fungerar bidrar liksom 

att barnens hälsa påverkas av vad de gör på sin fritid och vad de äter. IT utvecklingen kan även den bidra till 

inaktiva barn. Är överviktiga barn skolans problem eller föräldrarnas är en fundering man kan ha.

Vi har gjort avgränsning för vad som är etiskt problematiskt att undersöka. Vi har valt att inte belysa hur 

elever och föräldrar upplever fysisk aktivitet i skolan då det kan upplevas integritetskränkande.

Vi begränsar oss till att utgå från de upplevelser som lärarna redovisar.
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3. Litteraturgenomgång 

I kommande avsnitt beskrivs den historiska bakgrund skolan har gentemot barn och rörelse, litteratur och 

forskning redovisas utan att vi som skriver lägger någon tolkning i det forskningen säger. Det är ett induk-

tivt sätt att gå mot en slutsats.

 3.1 Barns hälsa -/rörelse- och skolhistoria

Skolans verksamhet har många intressenter. Förutom dem som är direkt berörda, lärare och elever, har vi 

föräldrar. Vi kan dessutom konstatera att media har stort fokus på hur skolan fungerar. Hur kommer det sig 

att skolan inte ger goda teoretiska kunskaper och vad gör skolan för att barnen inte ska drabbas av ohälsa är 

exempel på vad vi kan läsa i tidningarna så gott som varje dag. 

För att få en förståelse för hur rörelsen har kopplats samman med skolan har vi gått tillbaka i historien. 

Vi har utifrån en kort historisk bakgrund av hur barn och elever behandlats i skola liksom i vardagen med 

familjen, A. Nilssons (1996) bok, ”Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller en hälsorisk?” funderat 

över hur det är idag. 

Under 1800-talet var barns hälsa helt beroende på social klass och kön. Pojkarnas uppfostran byggde på att 

de skulle erövra världen och behålla makten. Det var mannen som individ som stod i fokus. I de borgerliga 

familjerna blev barndomen en familjeinvestering med moderlig uppfostran, undervisning och lärande. Bar-

net försågs med särskilda kläder, med leksaker, barnböcker, sagor och pedagogiska aktiviteter. 

Man ansåg att det var viktigt att ge spädbarnet frihet så att de kunde röra sig för musklerna skulle tränas och 

den fysiska motståndskraften stärkas. Det var viktigt att vårdnadshavaren för barnet hjälpte till med att träna 

och uppmuntra till att öva för att skapa självkontroll och självbehärskning. (A, Nilsson, 1996) En allt mer 

avgörande norm för vad som skulle defi nieras som hälsa var skola och lärande. Olust att lära kunde därmed 

ses som ett uttryck för ohälsa.

Det var viktigt att hälsoperspektivet lyftes fram och lek såg som en viktig del och blandades med inlärning 

som till exempel läsning. Det var dock bara de rika barnen som ingick i hälsoperspektivet. De fattiga barnen 

var inte inräknade utan deras vardag bestod av att arbeta eller att hjälpa till i hemmen.  (A, Nilsson, 1996) 

Runt sekelskiftet och början på 1900-talet skedde en dramatisk förändring efter att fattiga barns överlevnad 

observerats.

Det blev nu en viktig samhällsfråga att rädda alla barn kanske inte för barnet skull utan för samhällets skull, 

barnen som växte upp behövde vara starka och friska för att de i skulle kunna vara en framtida tillgång 

i samhällsekonomin. Sättet att tänka om barn ändrades och barns hälsa blev ett naturvetenskapligt medi-

cinskt professions område. Lagen om allmän skolplikt infördes vilket var en mycket var viktig händelse 

gällande synen på barnen i samhället

I Sverige är styrinstrumenten så starka och homogeniserade att praktiken i skolorna blir tämligen lika. Vår 

nyfi kenhet på vilket infl ytande ett styrdokument som läroplanen har på praktiken i skolan har uppmuntrat 

till en litteratursökning om hur det sett ut historiskt till hur det ser ut idag.                      
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När det gäller styrdokumenten är de till för att skolan ska följa dem med syfte att skapa och bygga en ge-

mensam och god grund för alla elever i hela Sverige oavsett om eleverna bor i Skåne eller Dalarna. Styrdo-

kumenten skapas för att ligga till grund för att vår skola ska utveckla och ge eleverna kunskaper som de ska 

bära med sig hela livet. I kommunerna har skolorna eget ansvar att följa och arbete med styrdokumenten 

efter egna ramar och regler. Kan detta leda till att skolorna tar sitt ansvar och skapar lärande situationer som 

bidrar till bättre elevresultat eller gör det att resultaten sjunker, beroende på pedagogernas engagemang för 

lokala dokument.

I Vallberg Roths(2002) bok ”De yngre barnens läroplans historia” beskrivs det hur det var förr, i småbarns-

skolan år 1858. Då var leken förlagd på rasterna och ibland invävd i gymnastik och sångövningar under 

skoldagens övriga ämnen som var i huvudsak kristendomen. 

Småbarnsskolans dagordning och småskolans läsordning, dåtidens läroplaner, hade liknande utformning av 

läroplanens innehåll och ämnesområdenas organisering.

Ämnen som ingick var bön, kristendomskunskap, skrivning, läsning, räkning och sång och åskådningsöv-

ningar. Dessa teoretiska ämnen varvades med fysiska övningar.

I småskolansplanen och småbarnsskolansplanen varvades gymnastik med fria lekar. Karaktären hos elev-

erna i småskolan skulle fostras och religionen skulle grundläggas. Småbarnsskolorna skulle ses som det 

första steget i enskild och allmän uppfostringsanstalt.

Efter småbarnsskolansplanen utvecklades läroplanen vidare och enligt Vallberg Roth (2002) kallades mot-

svarigheten till grundskolans nutida läroplan för normalplan under senare delen 1800-talet och undervis-

ningsplan under 1900-talet första del. Normalplanen utformades 1878 och 1889 och innehöll centralt ut-

arbetade förslag till tim- och kursplaner. 1919 kom den första undervisningsplanen för folkskolan och 

den blev betydelsefull för att varje ämne fi ck ett övergripande mål. Den första centrala planen kom 1962 

och kallades läroplan. Denna läroplan innehöll mål och riktlinjer, tim- och kursplaner samt allmänna och 

ämnesspecifi ka anvisningar (Marklund, 1987, refererad i Vallberg Roth, 2002) Nästa förändring av läropla-

nens konstruktion inträffade i samband med decentralisering under 1980-talet och fi ck benämningen Lgr 

80. Lgr80 gav utrymme för en lokalanpassning av de övergripande målen från tidigare läroplan (Vallberg 

Roth 2002). I dagens läroplan Lpo 94, beskrivs att skolans uppdrag är att främja lärande där individen 

stimuleras att inhämta kunskaper. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan 

skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Skolan har i 

uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem 

för att leva och verka i samhället. Lpo 94 gäller fram till Juli 2011 då en läroplan träder i kraft, Lgr 11.
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        3.2 Pedagogiska fi losofer 

I boken Vygotskij och pedagogiken (1998) som är skriven av Ivan Bråten, kan man läsa hur Lev Vygotskij 

ser på barns utveckling. Vygotskij uttrycker det på följande sätt: barnets utveckling följer aldrig lekens/

skolundervisningen som en skugga. 

Elevens utvecklingsprocess följer efter inlärningsprocesserna och det är meningslöst, som undervisning, att 

vilja lära eleverna något som de redan kan utföra självständigt. Därför måste enskilda ämnen, färdigheter 

och teman ställa större krav än eleven för ögonblicket kan uppfylla. Eleverna ska skapa sig ny kunskap i 

sin utvecklingszon i samspelet med andra elever och pedagoger. Eleverna ska i samspel med andra elever 

och pedagoger sträva framåt vilket innebär att de yngre eleverna inte kan nöja sig med att uppfylla kraven 

för årskurs tre utan måste sträva mot målen i årskurs fem redan från starten. ”Sikta mot stjärnorna för att nå 

trädtopparna” (okänd)

För barns psykiska utveckling har leken en viktig funktion. Undervisning genom lek ger en god inlärnings-

process vilket leder till en rad funktioner utvecklas i varje mognadsstadium.  

Vygotskij slagord inom pedagogiken är att man måste orientera sig mot morgondagen i barnets utveckling 

och vända sig bort från gårdagen.

Bråten (red) (1998) Vygotsky huvudperspektiv är att undervisning ska vara en inre fortsättning på leken - en 

källa till elevens egen utveckling.

En annan stor fi losof inom pedagogiken är John Dewey med sitt motto: learning by doing.

I Winroth & Rydqvist (2008) beskrivs det som Dewey förespråkande, en aktivitets och problembaserad 

pedagogik. Där elever och lärare är aktiva i processen, Learning by doing, som kräver ett samspel mellan 

pedagoger och elever likaväl som mellan elever och elever samtidigt som hela skolan utmanas att delta 

aktivt i skolans dagliga verksamhet, att vara engagerade. 

Detta innebär att få ett aktivt deltagande av eleverna genom att vara en engagerad pedagog som skapar si-

tuationer som lockar, väcker intresse och nyfi kenhet till lärande, där även eleverna blir medvetna om värdet 

av vad den kunskap de tillägnar sig innebär, veta vad man som människa behöver kunskapen till utanför 

skolan - att lära sig för framtiden. Dewey utvecklade också ”tanken med refl ektion” det vill säga vikten av 

att vi refl ekterar och kritiskt granskar vårt handlande, dels för att få en förståelse av kunskapen och dels för 

att utveckla förståelsen vidare via nya kunskaper och erfarenheter. Detta kan bidra med att skapa en syntes 

mellan teori och vardagsverklighet i skolan.

”Att vara lekfull och seriös på samma gång är fullt möjligt och defi nierar det ideala mentala tillståndet” 

(John Dewey, 2000 s. 9)

En tredje herre av pedagogiken är Jean Piaget som enligt Winroth och Rydqvist (2008) förespråkande kon-

struktivism som är en blandning av biologi och psykologi och hans teori bygger på samspel mellan mognad 

och miljö och där individen ska mötas på rätt nivå för att nå en optimal kunskapsutveckling. När ny kunskap 

kompletterar den kunskap och erfarenheter som fi nns och det inte blir ett bra samspel kallas det assimila-

tion. För att återskapa balansen krävs det ett konstruktivt sätt att tänka om och skapa en förändring som 
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leder anpassning till det nya i dess omgivning kallar Piaget ackomodation. När det skett en balans mellan 

assimilation och ackomodation uppstår adaption, (jämvikt), något som enligt Piaget är viktigt och grunden 

för en optimal kunskaps utveckling.

Piagets teori bygger på ett samspel mellan individ och omgivande miljö och där individen är subjektet som 

är aktivt och fokus ligger på den inre motivationen. Piaget´s teorier fi ck kritik för att betona det intellektu-

ella istället för den sociala och känslomässiga utvecklingen.

 3.3 Forskningsbakgrund

 3.3.1 Kropp och knopp 

Professor emeritus inom barnmedicin Tor Lindberg (2004) beskriver i litteratur och artiklar, för såväl för-

äldrar som professioner som arbetar med barn, och vi som pedagoger är där en viktig profession, dels vikten 

av fysisk aktivitet dels vikten av att aktiviteten anpassas till barnens fysiska, psykiska och sociala utveck-

ling. Som lärare är det viktigt att veta om sina elevers utveckling i olika åldrar för att genom en anpassad 

pedagogik vägleda dem till att fi nna ny kunskap. 

Greta Langlo Jagtøien, Kolbjørn Hansen och Claes Annerstedt beskriver även de i sin bok Motorik, Lek 

och Lärande (2002) barns utveckling av rörelseförmågan med betoning på den motoriska utvecklingen. I 

boken beskrivs att lek och fysisk aktivitet utgör en viktig grund för kognitiv, emotionell och social utveck-

ling vilket är något som i vår pedagogiska utbildning lagt stort värde vid. Att barn i 6-9 års ålder utvecklas 

starkt i såväl motorik som i medvetandet är ett känt faktum. Kroppen växer och den tidigare goda motoriken 

förvandlar ofta barnen så de blir klumpiga, obalanserade och bullriga och de får större svårigheter att sitta 

stilla. Samtidigt som de är stolta över att vara sig själva så är de i obalans där vredesutbrott över att inte 

klara av saker eller misslyckas inte är ovanliga. Här kommer vikten av uppmuntran och tålamod in, både i 

skolan och i hemmet. Barnen behöver i den åldern stimuleras dels genom nya intryck som exempelvis att 

lära sig läsa och dels genom rörelseaktiviteter för att bygga upp den forna motoriken igen. 

Då barnen når 8-12års ålder börjar den tid som ofta kallas ”fantasiåldrarna” och ”de sociala åren”. Det är 

de år där barnen växer mycket, benen växer och ansiktsdragen blir tydligare och barnhullet försvinner, 

samtidigt som hjärnan utvecklar sitt logiska tänkande på ett nytt sätt. Regler blir tydligare och det visar sig 

ofta i barnens lekar där regler är oerhört betydelsefulla. Barnen är i den här åldern väldigt lättpåverkade 

och vuxna och kompisars infl ytande är stort och det är nu av extra vikt att pedagogerna i skolan visar på en 

tydlig väg bland bra och mindre bra val gällande såväl värdegrund som att hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov samt att hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. Något som betonas i 

läroplanen, (Lpo 94) att skolan skall främja förståelse för andra människor och att eleverna skall sträva mot 

att ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna om en god hälsa samt ha förståelse för den egna livs-

stilens betydelse för hälsa och miljö.   
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Språket utvecklas och formas mycket under den här perioden och språket blir en viktig del i vardagen. Läs-

lust och intresse för berättelser ökar och det stillasittande som skapas måste därmed kompenseras med goda 

möjligheter till aktiva rörelser och lek. 

Stillasittande som skapats av tv tittande och tv-spel har Rydell och Bremberg (2004) skrivit om i den studie 

som folkhälsoinstitutet har genomfört och som baseras på andra forskningar som gjorts i ämnet om hur barn 

och unga påverkas av tv- tittande och stillasittande. Resultaten har visat på att i sju av åtta studier påvisades 

en högre övervikt hos barnen med hög tv- konsumtion. Dock efter hänsynstagande till alla variabler verkar 

kopplingarna mellan mediekonsumtion och övervikt speglas av en viss selektion, då barn med övervikt 

medvetet söker sig till aktiviteter som är av ett mer stillasittande slag, varav då tv-, video- och datakonsum-

tion är vanligt. (Folkhälsoinstitutet 2010)

Psykologen Bengt Grandelius (2006) från Gotland talar om vikten av att föräldrar/förmyndare sätter grän-

ser. Han tar upp ett exempel med en femtonårig pojke som krävde att hans mamma köpte fem fl äskkotletter 

för att han skulle ha minst tre själv annars blev han sur. Samma pojke tilläts sitta framför datorn och skrika 

när han inte fi ck som han ville. Då handlar det inte längre om bara hans övervikt utan även om hans attityd. 

Barn behöver gränser och föräldrar som går in och markerar- föräldrar som visar riktig kärlek. Annars fi nns 

risken av att barnen i vuxen ålder vänder problemet mot sina föräldrar, - du såg hur jag var, varför gjorde du 

ingenting, varför sa du ingenting? Detta menar Grandelius att det vore vuxenvärldens stora svek. 

Skolans pedagoger är en del av vuxen världen, barnen är i skolan en stor del av sin vardag och det är av vikt 

att pedagoger förstår vikten av och klarar av att sätta gränser.

När det gäller att sätta gränser gällande kost, aktivitet och beteende för att behålla och utveckla barn och 

unga så de undkommer dåliga vanor och hälsorelaterade sjukdomar visar Claude Marcus (2006) professor 

och överläkare vid rikscentrum för överviktiga barn vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm vad 

fetma i unga år kan leda till rent medicinskt. Fetma är farligare i unga år på grund av att många av de fetma 

relaterade sjukdomarna behöver tid att utvecklas och ju tidigare de börjar- desto tidigare bryter de ut. Det 

har visat sig att en tjugoåring som lider av fetma kan få upp till 20 % förkortad livslängd, det vill säga tret-

ton år kortare att leva. Claude Marcus påtalar därför att det är vår skyldighet som person och som samhälle 

att göra något. 

Dagens skola måste göra sitt bästa för att stoppa denna negativa utveckling av övervikt och fetma, genom 

bättre skolgårdar som lockar till rörelse, genom lektioner som är kopplade till fysisk aktivitet och olika 

miljöer såväl inom- som utomhus. Skolan måste bidra till att få bukt med övervikt och fetma om vi vill att 

samhället ska fortsätta utvecklas positivt. Det många forskare nu ser är för fösta gången en generation som 

kommer att leva kortare än sina föräldrar! 
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Träning och nyttig kost är det som gäller för alla som vill förhindra uppkomsten samt lider av övervikt eller 

fetma. (Marcus, 2006)

Det är känt att de fl esta människor, oavsett ursprung och tidigare erfarenheter strävar efter att må bra, ha ett 

gott liv, leva länge, ha kraft och kreativitet, alla föräldrar vill sina barns bästa, hälsomålen kan vara 

gemensamma, men synen på medlen kan vara olika. Det är här skolan på lika villkor kommer in i bilden, 

det krävs gemensamma åtgärder men man kan endast förändra sig själv och det är i skolan som chanserna 

att nå alla barn är bäst. (Nilsson, Norgren 2003 s.13)

Barn som vistas mycket utomhus har visat sig vara mindre sjukliga och att utomhusvistelser gör att koncen-

trationsförmågan och motoriken utvecklas, därför är det troligt att fysisk aktivitet i fl ertalet former skyddar 

mot både utagerande och inåtvända problem beskriver Bremberg i ”Elevhälsa – teori och praktik” (2004). 

Det fi nns ett fl ertal mekanismer som påverkar som exempelvis att den fysiska aktiviteten ger en lugnare 

och mer harmonisk elev vilket leder till ett lugnare klassrums klimat som i sin tur gör att eleverna kan kon-

centrera sig bättre. 

 3.3.2 Lekens betydelse

Fysisk aktivitet där leken är ett redskap påverkar barn positivt för genom att de får skratta och röra på sig 

skapas en utveckling av deras hjärna. Att leken är viktig och behövs lyfter professor emeritus Matti Berg-

ström fram då han beskriver hjärnans olika delar och dess utveckling. 

”Barn föds med entusiasm, fantasi, lek- och upptäckarlust” är ett citat som Bergström återkommer till och 

man kan till exempel se det i artikeln från growing people symposiet (2005) ett symposium för olika profes-

sioner med ett gemensamt fokus på barn. (Bergström & Ikonen, 2005, s.30). 

Vår upplevelse efter tre och ett halvt år som lärarstuderande är att leken inte ingår i dagens skola som en 

möjlighet till lärande, en tillgång till att på ett kreativt sätt bidra i barnens utveckling utan det vi ofta har 

upplevt är att skolan är informationsfokuserad. ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet” (Lpo 94) Om lek inte är en del av den dagliga fysiska aktiviteten som läroplanen ålägger alla pe-

dagoger att svara för, vad innefattar då den daglig fysisk aktivitet? Vår nyfi kenhet har väckts!

Vår utbildning har bidragit till vår kunskap hur daglig fysisk aktivitet kan defi nieras och hur daglig fysisk 

aktivitet kan ingå som en naturlig del under skoldagen och vikten av att denna är gjord så att den skapar 

glädje hos barnen då det ska leda till en meningsfull fortsättning i klassrummet likaväl som i livet. 

I dagens informationssamhälle arbetar skolan utifrån att det är teoretisk kunskap eleverna ska tillgodogöra 

sig såväl nu som i framtiden. Det som ibland glöms bort är att en stor del av kunskapen är färskvara, allt 

som fungerar och är absolut fakta idag kanske inte fungerar imorgon då utvecklingen i samhället går ra-

sande fort. Människor måste därför använda alla sina resurser i kreativitet, produktion av idéer samt fantasi 

för att se nya möjligheter, för att vara förberedd på att oförberedda situationer inträffar.
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Att vara förberedd på vad framtiden kan ge, att ha en förståelse och en mental beredskap för de förändringar 

som vi alla kommer att möta anser Bergström och Ikonen tränas i leken och utvecklas när barnen är små. 

Och det är därför ytterst viktigt att lek är en integrerad del i skolans olika ämnen. 

Vår hjärna är byggd för en blandning av konstant ordning/kaos där det måste införas lite kaos för att kunna 

skapa ordning. 

 ”Ordning är den kraft som förknippas med kunskap, logik och information. Kaoset kommer från   

 djupet, där fi nns källan till kreativitet. När kaos kolliderar med ordningen uppstår idéer och   

 fantasier.”  (Bergström, 1997) 

Kollisionen mellan kaos och ordning sker i ”det limbiska Jaget” och är det som leder till att individen kan 

utveckla kreativitet, värderingsförmåga, förmågan till helhetssyn och produktionen av fantasi och möjlig-

heter. Det kan kopplas till Lpo94 där det talas om att eleverna ska utveckla sin fantasi och lusten för ett 

livslångt lärande. Om skolan hämmar leken och ger eleverna stillasittande inmatning av kunskap så kanske 

det gör mer skada än nytta. Den spontana glädjen och ”kaoset” förtrycks som i sig leder till att deras fantasi 

och kreativitet slocknar. Barnens förmåga att se möjligheter minskar - allt det som barnen behöver för att 

kunna klara av situationer i deras oförutsägbara framtid.  

Utifrån att kunskap räknas som färskvara så är risken att hjärnan överbelastas med information, vilket leder 

till ett större kaos och en mindre ordning och den viktiga balansen uppnås inte. Kollisionen mellan kaos och 

ordning är även en kollision mellan medvetandet och kunskap vilket påverkar inlärandet.

Överbelastning har visat sig ge negativa effekter, genom att man istället för att fylla på kunskap byter ut den 

gamla mot den nya. (M, Bergström, 2005)

I boken ”Svarta och Vita lekar” (1997) av Matti Bergström får läsaren information om hur författaren, uti-

från sin forskning om hjärnan, defi nierar vita och svarta lekar. De vita lekarna är de ”ordnade” lekarna, där 

barnen är mer inåtvända, lugna och eftertänksamma medan de svarta lekarna är mer våldsamma, häftiga 

och högljudda. Om vi generaliserar ser vi att vuxna i stor utsträckning vill att barnen leker ”vita lekar”, ib-

land refererat till som pedagogiska eller ”riktiga” lekar, vilket innebär att de sitter still, bygger med klossar, 

pusslar eller ritar vackra teckningar.   

De fi nns också pedagoger som säger att de inte har dessa tankar och som menar att leken får vara högljudd, 

lortig och i full fart. Men även dessa pedagoger präglas av att ha den vita leken som norm, riktlinje då de 

säger ”inte för högljudda, inte för häftiga, passande kläder, lära sig, vara sociala och inte skada sig” (Berg-

ström, 1997 s.96) 

I praktiken fi nns alltså den förskönade versionen även om man menar att den inte gör det. 
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De djupa delarna av hjärnan, som tränas i leken utvecklas endast i den ”lekande åldern”, som brukar ut-

tryckas vara mellan 3-7 år även om barn leker såväl före som efter dessa år. Därför måste barnen uppmunt-

ras i såväl vita som svarta lekar även då barnen börjat skolan. I vår studie antar vi att, om barnen får leka 

och därmed träna alla delar av hjärnan så underlättas inlärningen. Vår förhoppning är att de pedagoger som 

vi involverat i vår undersökning är av samma uppfattning och att de följer läroplanen som det är tänkt, att de 

ser rörelsen och i kombination och samspel mellan de svarta lekarna och vita lekarna som barnen utvecklas 

i kreativitet och mognad som en del av inlärningsprocessen. 

Det ställs krav på pedagoger i dagens skola, utifrån den forskning inom såväl hjärnforskning som pedago-

gik, att kunna kombinera det fysiskt aktiva (svarta) med den mer pedagogiska (vita) bilden då pedagogen 

även har som uppdrag att forma snälla, demokratiska, empatiska och välvilliga medborgare som kan sam-

arbeta med alla. Det kan innebära en konfl ikt inom oss som vi måste vara medvetna om för att kunna bidra 

till gladare, friskare barn som tar till sig kunskap.

 3.3.3 Barn och miljö

För att knyta an barnens utveckling med miljön skriver Bengt- Erik Andersson ett citat i sin bok Spräng 

Skolan: ”Barn är till sin natur aktiva varelser, fulla av liv, nyfi kenhet och kunskapstörst /.../ utvecklingspro-

cessen är en produkt av barnens egen aktivitet i samspel med den miljö de befi nner sig i” (B-E, Andersson, 

1999, s.35)

Andersson (1999) nämner även att dagens barn tillbringar mer än 13 år i skolan då de fl esta barn numera 

även tillbringar sina första 4-6 år i förskolan och det innebär en insikt om att skolan på gott eller ont all-

tid medverkar i barnens utvecklingsprocess. Skolan måste därför vara en utvecklingsmiljö där barnen får 

möjligheten och kunskapen till utveckling inom alla områden, fysiskt-, psykiskt- och kunskapsmässigt. En 

miljö som låter elever fatta egna beslut, komma med idéer och belönas för självständigt handlande. 

Fredrika Mårtensson (2004) är miljöpsykolog och skriver om miljöns påverkan på barns aktiviteter och 

”landskapet leker med barnen” är en fras som hon använt sig av. En utemiljö bestående av stora ytor med 

kuperad terräng där det fi nns buskage och träd integrerad med den öppna platsen och inte i utkanten sti-

mulerar till rörlighet och då lekredskap som exempelvis gungor är inplacerade i topografi n uppmuntras de 

till användning. Då barnen måste förfl ytta sig för att kunna leka till exempel på raster verkar det dra ner på 

den fysiska aktiviteten och barnen ”hänger” istället för att leka. Den gamla frasen ”barn kan leka överallt” 

avfärdar hon genom att säga, - det är inte längre sant, lekplatser tas bort i förmån för höghus, gatorna har 

försvunnit som barnens informella lekytor, förskolornas och skolornas gårdar krymper och mellanrummen 

där barnen kan leka utan att någon vuxen fi nns i närheten blir allt färre. 

Även Bremberg talar om detta i sin bok och menar på att barn som har tillgång till en spännande utemiljö 

under rasterna kan förväntas få en ökad koncentrationsförmåga och det bidrar troligen till barn är mindre 

drabbade av värk (Bremberg, 2004). Via leken utvecklas även övriga färdigheter som exempelvis motori-

ken, speciellt om barnen får leka i en vild natur och inte på lekplatser ordnade av vuxna (Bremberg, 2004) 

Detta knyter vi sedan ihop med det Mårtensson (2004) talar om att den fysiska miljön påverkar hur leken 
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ser ut, att en bra lekplats är utmärkande av att det hos barnen skapas en lust att springa, att gömma sig och 

att skratta. Miljöns betydelse för leken och därmed barnens utveckling återkommer vi till i diskussionen 

utifrån hur våra undersökta skolors miljöer är uppbyggda.

Kanske kan miljön på skolorna även ha påverkat den idrottsliga aktiviteten på skolorna och som gymnastik-

läraren och doktorand vid institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, 

Gisela Nyberg (2005, 2009) visar i sina studier har den fysiska aktiviteten har minskat hos skolpojkar med 

4,5% och hos fl ickor hela 13% under de tre år fram till 2005. Allra mest passiva är barnen i hemmet och i 

Nybergs avhandling (2009) kan utläsas att den fysiska aktiviteten sjunker signifi kant från vardag till helg 

med ca 15% för både fl ickor och pojkar. Störst skillnad mellan pojkar och fl ickor när det gäller fysisk aktivi-

tet uppdagades under skol- och fritidstid, medan mindre skillnader mellan kön upptäcktes under kvälls- och 

helgtid. (Nyberg, 2009) 

Det mest oroväckande är att den här utvecklingen av minskad fysisk aktivitet syns redan hos förskolebarn. 

Glädjande nog har det från 2005 visat sig att trenden håller på att ta en positiv vändning då barnen blivit 

mer aktiva igen men det är långt kvar till nog aktiva. Det troliga är, enligt Nyberg, att det beror på tillägget 

i skollagen som trädde ikraft 2003 och att det debatteras fl itigt om hälsans betydelse i media. När man be-

lyser positiva effekter av fysisk aktivitet som en viktig skyddsfaktor mot ohälsa inkluderas en ökad muskel-

styrka, en förbättrad bentäthet och skelettstorlek, prevention mot övervikt och fetma, viktminskning, bättre 

koordination och motorik samt förbättrad psykiska hälsan genom ökad självkänsla och självuppfattning. 

Lars Magnus Engström (2003) är professor i Idrotts pedagogik på lärarhögskolan i Stockholm, med inrikt-

ning på barn och ungdomars idrottsvanor och skolans idrottsundervisning, och minns när han själv var liten 

och sprang ut och lekte efter skolan för att vara med om något nytt och spännande medan barnen i dagens 

samhälle springer hem till tv- och datorspelande. Därutöver visar studier på att färre av dagens barn rör på 

sig till och från skolan då antalet barn som blir skjutsade har ökat. Föräldrarna väljer att skjutsa sina barn 

bland annat på grund av farliga trafi kmiljöer och bristen på säkra gångvägar. Något som även Sven Brem-

berg (2004) upptäckt och diskuterar i sin bok, Elevhälsa – teori och praktik, där han menar på att det allra 

viktigaste är möjligheten att vara vardags aktiv och att göra den fysiska aktiviteten till en del av vardagsru-

tinerna. Säkrare cykel- och gångvägar är viktiga medel för att det ska lyckas och för att barn och ungdomar 

ska ha möjligheten att ta sig till fritidsaktiviteter och skola utan att behöva bli skjutsade med bil eller buss. 

Engström talar även om att en stor del av skolbarnen är fysiskt aktiva i föreningar och därmed aktiva på 

medel eller hög nivå men det oroande är den ökade klyftan mellan dessa barn och de barn som inte är aktiva 

alls. 

Enligt Engström är skillnaden från år 1960 till år 2005 en 100 % ökning av inaktiva barn, alltså en fördubb-

ling av de inaktiva barnen på fyrtiofem år, och i detta kan man se tydliga sociala skillnader, dels mellan dem 

som är/inte är med i föreningar, dels i social status, helt enkelt om man har råd eller inte att vara aktiv i en 

förening. Här talar Engström om vikten av att det görs något i skolan för att få igång de inaktiva barnen på 

en plats där alla barn befi nner sig dagligen. Här kan även idrottsrörelsen bidra genom att erbjuda alternativ 

till den idag så tävlingsinriktade verksamheten .
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Barbro Samuelsson är en kvinna som slåss för lekens betydelse för barn. Hon är ordförande i Barns Rätt 

Till Lek som är den Svenska föreningen av The International Association for the Child´s Right to Play. Le-

kar som utvecklar barnen i hur man lär sig följa regler, turtagning, tidsuppfattning, språket och lära känna 

sin egen kropp, samtidigt som de skrattar och har roligt. Det är viktigt för den motoriska utvecklingen att 

barnen leker i olika miljöer och Qvennerstedts ”Dubbelt så bra – hälften så dyrt Hälften så dyrt – dubbelt så 

bra” (2004) lyfter Samuelsson, medförfattare, fram storstadsbarn som snubblar på skogsutfl ykterna då de 

mest rör sig på slät mark och leker inomhus. De konstgjorda rörelseaktiviteter som förts in i skolor, så som 

promenader på en halv timme för att få den dagliga fysiska aktiviteten, är inte något som eleverna tycker är 

särskilt kul. Hur skolgårdens miljö och vilka aktiviteter som erbjuds på de undersökta skolorna återkommer 

vi till. 

”Ut med ungarna och lek istället- att vara ute innebär att det är högt i tak, man slipper städa en massa och 

barnen får skrika och vara högljudda, hoppa och att vara lite utanför sig själva i leken” (Samuelsson)

Det fi nns mycket skrivet om vikten av att barn får daglig fysisk aktivitet, det har förts många dialoger om 

det som ledde fram till riksdagens beslut om tillägget i läroplanen. Under kommande rubrik redovisas vad 

som är skrivet i styrdokumenten.

 3.4 Vad säger styrdokumenten

Inför riksdagsvalet 2002 kom under valrörelsen frågan om barns brist på fysisk aktivitet på allvar upp på 

den politiska dagordningen då riksidrottsförbundet förde fram förslaget om minst 30 min organiserad fysisk 

aktivitet – varje dag i skolan. Detta skulle ses som ett komplement till den ordinarie idrottsundervisningen. 

(J. Andersson, 2005)

27 februari, 2003, infördes den förändrade förordningen (SKOLFS 2003:17) i läroplanen (Lpo 94)

som innebär ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”

(SKOLFS 2003:17) som sedan trädde i kraft den 3 juni 2003, ställde kravet på att alla skolor ska sträva efter 

att erbjuda alla elever någon form av fysisk aktivitet dagligen. 

Den ändrade förordningen innebar att skolan blev tvungna att uppmärksamma frågor kring hälsa och livs-

stil. En viktig del av detta tillägg är att läroplanen vänder sig till hela skolan och ansvaret ligger därför på 

hela skolans personal och inte bara på lärarna i idrott och hälsa. (J. Andersson, 2005)

I Lpo94 (skolverket, 2010) kan man läsa om hur skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt har förståelse för den 

egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.
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Samtidigt står det i kursplanen för idrott och hälsa (skolverket, 2010): 

− Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge  

kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.

− Eleven ska ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt.

− Skolan ska sträva efter att eleven utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar 

   en positiv självbild.

− Stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och ett ansvarstagande för sin 

    hälsa.

 3.5 Lokala styrdokument

Utifrån läroplanens mål och riktlinjer ansvarar varje kommun för att en lokal plan tas fram och vi har gran-

skat de styrdokument som berör skolorna i vår studie. 

 I Falu kommun lyser ledordet  – En hållbar utveckling. En hållbar utveckling som inte sker på bekostnad av 

miljö och folkhälsa och det är därför viktigt att tydliga mål tas fram i samarbete med viktiga aktörer inom 

varje område varav skolan är ett.

I Falun har kommunen ansvarat för att utveckla en skolplan för åren 2008-2011 och de prioriterade målen 

för 2010 är att alla förskolor ska erbjuda en trygg barnomsorg som ger barnet en bra start inför grundskolan, 

alla elever ska nå de nationella målen för årskurs 5 och årskurs 9 inom grundskolan.

Övergripande mål för hela skolförvaltningen är att fortsätta utvecklandet av en modern och effektiv skolor-

ganisation som sätter eleven i fokus, att utveckla processen med att gemensamt utvärdera elevernas infl y-

tande över undervisningen och att områdena folkhälsa, miljö och tillväxt ska utvecklas. 

Livsstilsfrågor och värderingsövningar ska ingå i undervisningen och skolans mat ska i hög grad tillagas av 

närproducerad och kravodlade råvaror. Skolorna arbetar med ämnet ”Livsviktigt” som är ett verktyg för pe-

dagoger och elever att uppnå och fördjupa social och emotionell kompetens. Ett arbete som skapar ett nära 

samarbete mellan skola och hem för att uppnå bästa resultat. Aktiviteter kring livsstil och hållbar hälsa såväl 

inne som ute ska ske med hänsyn tagen till elevers mognad och erfarenhet. (Falu kommun 2010-12-02)

Av de kommuner i Skåne där vi har utfört våra intervjuenkäter fi nns tillgång till övergripande lokala styr-

dokument i två kommuner, Höganäs och Ängelholm medan Lomma har en tydligare lokal profi l utifrån de 

offentliga dokumenten. Höganäs kommuns ledstjärna är, Hela barnet hela vägen, från barnomsorgen där 

man erbjuder en trygg, rolig och utvecklande miljö med föräldrarnas engagemang tillsammans med peda-

gogernas professionalitet till grundskolan där fokus är på ett ömsesidigt förtroende som skapar tillit och 

där alla gör sitt bästa. Mod och att våga utforska nya vägar och där glädje kännetecknar lusten att lära och 

utvecklas, trygghet via professionella relationer och ett demokratiskt tänkande genomsyrar verksamheten 

och formar självständigt ansvarstagande individer. (Höganäs kommun 2010-12-29)
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I Ängelholms kommun fi nns ambitionen att skapa förutsättningar för ett livslångt och hållbart lärande 

genom att man satsar på Läsa - Skriva – Räkna redan i de yngre åldrarna genom att införa materialet Nya 

språket lyfter i alla kommunens verksamheter. Grundskolans ledord är Ansvar, Hänsyn, Respekt och Lä-

rande. De lokala mål och planer som fi nns inriktar sig mot likabehandling, datorregler och rökfri miljö. 

(Ängelholms kommun 2010-12-29) 

Lomma kommun har tydliga övergripande mål och riktlinjer där barn och ungdomars behov ska vara i 

fokus i alla miljöer där de vistas. Verksamheterna präglas av de fyra grundläggande principerna i Barnkon-

ventionen (FN:s konvention om barns rättigheter), barns rätt att inte diskrimineras (artikel 2), barnets bästa 

sätts i första rummet (artikel 3), barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och barnets rätt till att föra 

fram sina åsikter (artikel 12). 

I kvalitetsredovisningen går att utläsa att barnen skall få möjlighet att kunna påverka sitt lärande såväl i 

förskolan som i skolan och i personalens arbete med barnen ska värdegrundsfrågor om demokrati, jäm-

ställdhet, solidaritet, ansvar, mångfald och miljöfrågor vara en naturlig del. Ett av målen är att alla barn och 

elever minst en gång per läsår ska erbjudas kulturupplevelser med professionella aktörer i ett samarbete 

med kultur- och fritidsnämnden. Skolan ska även arbeta aktivt med hälsofrämjande utveckling. (Lomma 

kommun, 2010-12-02)

 3.6 Folkhälsoinstitutet och folkhälsomål

Sverige har en bra tradition när det gäller seriösa satsningar för en god folkhälsa, vi har tillsammans bekäm-

pat undernäring, infektionssjukdomar, dåliga bostadsmiljöer och det är nu dags att vi bekämpar den ohälsa 

vi sett sprida ut sig. Den första åtgärden bör vara att satsa på skolhälsovården, den andra på barns fysiska 

aktiviteter enligt Folkhälsoinstitutet 2005. 

Man har på nationell nivå i Sverige sett den växande ohälsan som ett problem och här fi nns en stark kopp-

ling till vår uppsats och vårt antagande att rörelse varje dag i skolan ger ökad livskvalitet för hela livet. Rö-

relse i sig ger en kunskap om vikten av att röra sig och den dagliga fysiska aktiviteten gör att koncentration 

ökar vilket skapar möjlighet till att inlärning av teoretiska kunskaper. 

”Att investera i barns hälsa är något av det mest långsiktigt förnuftiga som vi kan ägna oss åt”

 Det är en byggsten för livet. (Ågren, 2005)

”I barndomen skapas förutsättningar för god hälsa för resten av livet. De viktigaste samhälleliga förutsätt-

ningarna för barns och ungas hälsa skapas genom goda livsvillkor som främjar miljön i hemmet, förskolan 

och skolan.” (Folkhälsopolitisk-rapport-2010, s.148)

Svenska Läkarsällskapet rekommenderar att alla individer bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 

minuter varje dag. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare häl-

soeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten. (FHI´s hemsida 

20101201)
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 Nordiska Rådet ger rekommendationen att för barn och unga gäller minst 60 minuter fysisk aktivitet varje 

dag. Aktiviteten bör inkludera både måttlig och hård aktivitet och den kan delas upp i fl era pass under da-

gen. Aktiviteterna bör vara så allsidiga som möjligt för att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, 

kortare reaktionstid samt koordination. (FHI´s hemsida 20101201)

När det gäller nordiska rådets rekommendation för barn har forskare i Sverige påtalat vikten av 60 minu-

ter måttlig fysisk aktivitet om dagen eller minst 7 timmar/vecka och rekommendationen håller nu på att 

utvecklas genom att man gör ett tillägg på 15minuter intensiv träning för att barnen ska må bra. (Nyberg, 

2009)

Gunnar Ågren, Folkhälsoinstitutets tidigare generaldirektör, lyfter i arbetet med folkhälsa att dålig hälsa i 

ungdomen prognostiserar sjukdomar senare i livet och även en ökad dödlighet. Sverige har länge varit ett 

föregångsland och varit berömt för en god barnhälsa men tyvärr är inte längre så fallet. På sjuttiotalet låg 

andelen överviktiga barn på mindre än 10 % medan det på åttiotalet översteg 10 % och 1990-talet speglades 

av 15-20% och nu på 2000-talet är vi uppe i en ungefärlig andel på 25% överviktiga eller feta barn. Folk-

hälsoinstitutet har tillsammans med skolhälsovården gjort en sammanställning av andelen överviktiga och 

feta barn vilket visade att 18-19% av skolbarnen var överviktiga och 5% var kraftigt överviktiga eller feta. 

Studien visade att fl ertalet pojkar led av fetma medan det hos tjejerna var vanligare med övervikt.

Det fanns även uppenbara sociala skillnader vilket man även kan se i internationella studier. Fetma är van-

ligare hos barn till lågutbildade föräldrar där det är nästan dubbelt så vanligt.

Folkhälsoinstitutet kan även se en parallell utveckling mellan fetma/övervikt och psykisk ohälsa, barn som 

mår dåligt äter mer/sämre och motionerar mindre. Den psykiska ohälsan har ökat hos skolungdomar från 

35% på åttiotalet till hela 55% 2005. Forskare har även sett en ökning på depressionsbesvär hos 15 åringar, 

framförallt fl ickor, från 15-35%, det är en ökning på 20%!

Tre orsaker till övervikt och fetma hos barn som folkhälsoinstitutet påtalar är:

− Tillgänglighetsfaktorn 

Barn utsätts för en överbelastning av marknadsföring för ohälsosamma livsmedel, samt att de exponeras för 

socker och fett i större utsträckning än de gjort för ett antal år sedan.

− Fysisk inaktivitet/ vardagsmotion 

Nästan lika många barn som rör sig 1 timme om dagen, sitter stilla 4 timmar om dagen. Färre barn får chan-

sen till vardags motion då det inte längre cyklar/går till skolan och därmed tappar möjligheterna till rörelse 

förutom på idrott- och hälsa lektionerna.

− Direkta sambandet mellan psykisk/fysisk hälsa

Det fi nns en stark parallell mellan hur du mår psykiskt och hur du mår fysiskt, likaväl som hur du mår fy-

siskt påverkar ditt psykiska välbefi nnande.
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 3.7 Defi nition av hälsa/fysisk aktivitet

Jan Winroth och Lars- Göran Rydqvist talar i boken Hälsa och Hälsopromotion (2008) om vad som menas 

med hälsa, ur tre grunder. Hälsa som klinisk status, som funktionsförmåga och som välbefi nnande. Den 

kliniska som är frånvaro av sjukdom, den biomedicinska traditionen ligger till grund för den. Funktions-

förmågan innebär då fysiska, psykiska och sociala aspekter samspelar. Medan välbefi nnandet utgörs av att 

individen själv mår bra, alltså individens upplevelse av hälsa. (Winroth och Rydqvist, 2008, s. 16)

Defi nition av fysisk aktivitet enligt Faskunger 2002 ”är alla former av kroppsrörelser producera av krop-

pens muskler som leder till en energi förbränning” (Faskunger, 2002, s. 15).

Faskunger (2002) förespråkar att för att fysisk aktivitet ska räknas som hälsofrämjande gäller det att den 

träning eller kroppsansträngning man utför inte utgör en risk för skada. Det gäller att träningen inte är för 

hård och skadlig för kroppens muskler. 

Fhi defi nierar istället motion och träning som: planerade, strukturerade och upprepande kroppsrörelser med 

målet att för bränna eller bibehålla en eller fl era komponenter av fysisk och mental hälsa. 

Fhi defi niera fysisk aktivitet som all kroppsrörelse som är ett resultat av skelett muskulaturens kontraktion 

och som resulterar i en ökad energiförbrukning. Samtidigt gör Fhi även en defi nition av hälsofrämjande fy-

sisk aktivitet: vilken form som helst av fysisk aktivt som förbättrar hälsan och den fysiologiska kapaciteten 

utan att åsamka skada eller utgöra en risk. (Fhi, se 2010)

Enligt WHO (World Health Organization) är defi nitionen av hälsa: 1948

”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefi nnande och inte endast frånvaro av sjukdom 

och svaghet” (WHO, 1948) 

Jimmy Andersson (2004) skriver om att hälsa är mer än fysisk aktivitet och att det infattar även de psy-

kiska och sociala faktorerna. Även religiösa, fi losofi ska och etiska tankesätt har genomsyrat vår historiska 

utveckling. Det fi nns därmed två dimensioner av hälsa, den kroppsliga dimensionen tas i uttryck som sjuk-

dom eller friskhet/icke sjuk medan den själsliga dimensionen tas i uttryck huruvida vi mår bra eller dålig. 

(J. Andersson, 2002 s,21)

Defi nitionen av fysisk aktivitet och rörelse för oss som skriver arbetet innefattar alla aktiviteter där kroppen 

används. I allt från massage, pausgympa, lekar till promenader. Överallt där kroppen används för att utföra 

en rörelse.
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 3.8 KASAM

KASAM är forskaren Aaron Antonovskys teori om hälsa, och betyder ”Känsla av sammanhang” 

(KASAM). Enligt Antonovsky behöver människan en känsla av sammanhang för att få en tillfredsställande 

hälsa oavsett vad man genomgått. (Bråten, I. (red), 1998). 

Winroth & Rydqvist, 2008, skriver att KASAM innebär att om människan på något sätt förstår sin situation 

och fi nner en begriplighet i den så kan de därefter handla och möta kraven. Genom att de känner hanterbar-

het och delaktighet med andra som varit i samma situation ökar motivationen till att kämpa vidare tillsam-

mans i meningsfullhet. 

I ”känsla av sammanhang”, fi nns begreppsord som begriplighet, hanterbarhet och mening, ord som 

är viktiga i arbete med barn. Barn behöver bli bekräftade och visade att de duger som individer för 

att de själva ska kunna påverka sin situation, att jag ser mig själv i ett sammanhang där jag kan på-

verka skeendet något som kan relateras till fysisk såväl som psykisk hälsa. (Nilsson, Norgren 2003).

I skolan kan denna teori användas i hälsosyfte genom att ordens betydelse sätts in i olika sammanhang.

 För att skapa en förståelse för ordens innebörd krävs god kompetens hos pedagoger och hur de genom or-

den kan skapa förståelse hos barnen och hur orden kan användas i samband med fysisk aktivitet. Via rörelse 

och lek kan pedagoger och barn skapa en förståelse för varför det är bra att tänka på sin hälsa och genom att 

få barnen att se vad de kan göra tillsammans med skolkamrater och i omgivningen kan de i skolan utveckla 

sin hälsomedvetenhet. (Winroth & Rydqvist, 2008).

I nästa avsnitt redovisas valet av den metod vi använt för att samla information samt att vi redogör för hur 

undersökningen har genomförts.
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4. METOD

I avsnittet som nu följer redogörs för valet av metod, hur vi har gått tillväga, vilka val vi gjort, vilka instru-

ment som vi har använt och hur vi har sammanställt den insamlade empirin och de etiska aspekter vi har 

synliggjort. 

 4.1 Val av metod

Vår ambition är att genom en grundlig metodisk redogörelse för studiens tillvägagångssätt underlätta för 

andra personer som vill göra en liknande undersökning. 

Vi har valt att göra en studie och vi beskriver den som ett avsnitt ur verkligheten. Då det är människors 

upplevelser vi studerar får man inte reda på den objektiva sanningen enligt vissa forskare medan andra 

menar att det som upplevs som verkligt så blir det verkligt till sina konsekvenser (Merriam, 1994). Vi tror 

att vår studie kan överföras på andra enheter, andra skolor, då vi menar att det är svårt att argumentera för 

att de studerade skolorna skulle vara särskilt unika eller i något avseende speciella. Det som påverkat vårt 

val av skriftliga intervjufrågor är det geografi ska avstånd vi måste handskas med, konsekvenserna av detta 

val har varit att medverkar antalet varit lågt, troligen på grund av att lärare i allmänhet har mycket att göra 

och därmed inte kan eller hinner svara på mail och telefonsamtal. Detta påverkar vårt resultat genom att 

svarsgraden varit låg men positivt är att de deltagare som valt att medverka är tydliga, utförliga och positivt 

inställda till att medverka. 

 4.2 Tillvägagångssätt/ procedur

Vi har valt en kvalitativ metod och vi har använt öppna skriftliga intervjufrågor till lärare i olika skolor i 

Dalarna och i Skåne med möjlighet till komplettering via direktkontakt.

Att vi valde att använda skriftliga intervjufrågor som undersökningsmetod beror dels på att vi då kunde nå 

ut till många olika skolor på ett stort geografi skt område dels på att de olika skolorna inte fanns i närområ-

det, vilket gjorde att möjligheten till personliga- eller fokusgruppsintervjuer bedömdes som ogenomförbart. 

Vi hade användning av Eljertsson (2005) när vi skapade våra frågor då vi ställde dem skriftligt istället för 

muntligt, som i en enkät. Det är ofta inte bara en faktor som kan ge en förklaring till ett problem. Samban-

den är vanligen mer komplexa. Därför upplever vi att det är av stor vikt att frågeformuläret måste ge möj-

lighet att belysa frågorna utifrån den intervjuades horisont. Frågorna distribuerades genom email. 

 4.3 Kvalitativ/kvantitativ metod och validitet och reliabilitet

Kvalitativa studier karaktäriseras av en djupare undersökning där enskilda fall pressas på så mycket infor-

mation som möjligt. Målet är att förstå det som undersöks. 

Kvantitativa studier representeras i motsats till kvalitativa av att försöka kartlägga, räkna, föra statistik för 

att få fram resultat som kan generaliseras över en större mängd människor.  
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Vår studie är av kvalitativ grad då frågorna är öppna, bredare och djupare och det innebär att vi har färre 

deltagare som i sin tur leder till att studien inte kan generaliseras över alla skolor. Reliabilitet och validitet 

är begrepp som hjälper oss att säkerställa trovärdigheten och kvaliteten på en studie. Beroende på om det 

är en kvalitativ eller kvantitativ studie används orden olika, i de kvantitativa studierna innebär validiteten 

att rätt företeelse studeras, det innebär att för en god kvalitet måste man veta att det som undersöks är det 

man avsett att undersöka. Samt att det fi nns annan forskning som kan backa upp en undersökning som nu 

genomförs. 

I vår uppsats har vi gjort valet att använda oss av skriftliga intervjufrågor även om det drar ner på validite-

ten en aning då vi endast får svar på hur pedagogerna förhåller sig. Genom att göra observationer och/eller 

genom att genomföra muntliga intervjuer hade validiteten och reliabiliteten på vår studie ökat men vid 

studiens genomförande var inte detta möjligt.

 4.4 Urval/ undersökningsgrupp

Valet av undersökningsgrupp baserades på att vår inriktning i utbildningen är rörelse kopplat till hälsa 

och lärande. Valet att inkludera lärare i olika skolor upp till årskurs fem var också ganska givet då vår ut-

bildning sträcker sig över förskola, skola till och med årskurs 5 och fritids. Det tredje valet vi gjorde, att 

belysa det från två olika delar av Sverige, berodde helt enkelt på att vi själva kommer därifrån och vi antog 

att det skulle vara lättare att få respons för vår enkät genom att informera om att vi kom från respektive 

landskap och att vi tänkte återvända dit efter våra studier vilket också kan vara av intresse för eventuell 

framtida forskning. Vi kontaktade femton rektorsområden i Dalarna och tio i Skåne och rektorerna tog på  

sig uppgiften att distrubera information om den skriftliga intervjun vidare till intresserade lärare inom sina 

respektive områden. Flertalet pedagoger från såväl Skåne som Dalarna svarade att de var intresserade av 

att medverka. När frågorna skickades blev dock deltagarantal betydligt lägre än beräknat, trots påminnelser 

via mail och telefon.

Av tjugofem skolor är sex skolor representerade i vår studie då det slutliga deltagarantalet blev sex pedago-

ger, utvalda att representera ”sin” skola. 

 4.5 Instrument 

Valet som ledde till att intervjuerna blev skriftliga var att vi skulle kunna nå ut till en större geografi sk 

bredd. Frågorna har formulerats så att de intervjuande kunde svara genom längre skriftliga svar och på så 

vis uttrycka sig tydligt, i likhet med en intervju. Frågorna vi ställt är tydligt kopplade till de frågeställningar 

vi har valt att belysa samt att vi utifrån de svar vi samlat in kan dra tydliga slutsatser utifrån användandet av 

läroplanerna. Valet av frågor har grundats utifrån en deduktiv syn och utifrån det intresse vi har för rörelse 

liksom utifrån de kunskaper vi har om skolsystemet och vad som sägs i skollag och styrdokument. Våra 

frågor utvecklades bland annat för att se om skolorna arbetar utifrån de styrdokument de har tillgång till.
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 4.6 Analys av data

Vi valde att använda oss av en metod som gjorde det möjligt för oss att kunna belysa skolor från olika de-

lar av landet, från Mellansverige och från södra Sverige. Vi tog stöd i Nylén (2005) då vi utvärderade och 

analyserade vår empiri då svaren hade en mer intervjuliknade karaktär. Vi har redovisat resultaten genom 

förklarande text och citat från de medverkande utifrån ett objektivt förhållningssätt för att sedan i analysen 

tolka de resultat vi samlat in. 

Vi samlade in all data och gick gemensamt igenom informationen i de svar vi fi ck för att sedan analysera 

materialet och se om mönster har trätt fram. Vi har kritiskt granskat de resultat vi fått för att sedan föra in 

uppgifterna i resultatkapitlet. Genom en beskrivande analys visar vi på såväl positiva som negativa resultat 

utifrån läroplanen.

 4.7 Etiska förhållningssätt 

Nästan alla undersökningar innehåller etiska överväganden som behandlas ibland annat ”Forsknings meto-

dikens grunder”, skriven av Patel och Davidsson (2008) såväl som i vetenskapliga rådets etiska regler. 

Viktigt är att intervjudeltagarna får information om undersökningens syfte och hur informationen kommer 

att behandlas vilket i vårt fall innebar att all information skulle hanteras anonymt.

Vi har genom att avidentifi era alla inblandade pedagoger samt deras arbetsplats skyddat deras identiteter 

och vid citat i resultatet har vi använt fi ktiva namn. Vi har valt att endast nämna landskapen och de olika 

kommunerna men inte specifi ka orter. Vi har varit mycket noga med att påpeka detta för de inblandade, 

redan vid första kontakten och sedan igen när vi beskrev vårt syfte. Vi påpekade att allt deltagande var 

frivilligt. 
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5. Resultat

I kommande avsnitt fi nner du som läsare en beskrivning av vad vi som skriver uppsatsen har gjort och hur 

vi tänkt kring det samt en presentation av de olika kommunerna och skolorna som medverkat. Resultatet av 

hur de på skolorna arbetar är objektivt beskrivet utifrån de medverkandes synsätt. Analysen och den tolk-

ning som fi nns efter de redovisade frågorna är subjektiva i sin natur då det är utifrån vår tolkning av det de 

medverkade pedagogerna har redogjort för. Vidare kan du i avsnittet läsa om de skillnader och likheter som 

vi har funnit i undersökningen.    

 5.1 Beskrivning av vad vi har gjort

Vi har kontaktat skolor i Skåne och i Dalarna utifrån vårt intresse över hur de arbetar med fysisk aktivitet i de 

olika regionerna. Undersökningens resultat har baserats på studier om den fysiska aktivitetens påverkan på 

barn utifrån de skriftliga intervjuernas svar som behandlar skolornas miljö, arbetssätt och fysiska aktivitet. 

Skolorna i Dalarna ligger i en medelstor kommun med nära förbindelser till såväl stad som skog och mark. 

Skolorna i Skåne ligger i olika kommuner men alla har närhet till havet. Både byskolor och stadsskolor är 

representerade.

Personalmässigt har det varit en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor såväl i Dalarna som i 

Skåne. Pedagogernas åldrar varierade mellan 25–65 år och de hade mellan 3–40 års erfarenhet i yrket. De 

medverkande hade alla utom två Idrott som sitt huvudämne samt ett eller två ämnen till och de representerade 

ämnena var bild, svenska, SO, Matte/NO. De två pedagogerna som inte hade Idrott som sitt huvudämne 

hade utbildning som specialpedagog och förskolelärare.

 5.2 Hur pedagogerna arbetar

 5.2.1 Fysisk aktivitet enligt läroplanen

I svaren på våra intervjuenkätfrågor kan vi utläsa att pedagogerna arbetar efter läroplanens mål och att de 

erbjuder aktivitet som troligen ökar elevernas dagliga fysisk aktivitet på rasterna. I Dalarna arbetas det uti-

från utepedagogik och med planerade aktiviteter på rasterna och bensträckare mellan lektionerna.

I våra intervjuenkäter beskriver pedagogerna att eleverna upplever den fysiska aktiviteten som positiv och 

de får miljöombyte och i Dalarna har man inneaktivitet i idrottshallen på elevernas initiativ.

 Enligt svaren från våra intervjuenkäter har pedagogerna i Skåne beskrivit att de arbetar på skolor där det 

kan erbjudas många aktiviteter på rasterna. På en av skolorna har alla elever 3 ggr 50 minuter idrott och 

utöver det erbjuds även ”prova på” aktivitet efter skoltiden. En av de andra skolorna i Skåne erbjuder utöver 

skolidrotten en aktivitet varje vecka exempelvis promenader, fotbollsturneringar eller bandy.

Den fysiska aktiviteten är i Skåne, enligt intervjuenkäterna, inbakad i skoldagen till exempel har pedago-

gerna infört inplanerade promenader på 20 min och hopprepshoppning som utmaning för eleverna och de 

eleverna har också enligt pedagogerna 10 minuters promenad till matsalen varje dag.
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 5.2.2 Pedagogernas beskrivning utifrån samtal med eleverna om fysisk aktivitet

På frågan om skolorna har tagit upp ämnet hälsa och fysisk aktivitet samt dess betydelse svarade samtliga 

pedagoger såväl i Skåne som i Dalarna att de har tagit upp ämnet dels allmänt och dels genom olika teman, 

som till exempel människokroppen. Det är ett område som en av pedagogerna i Dalarna tar upp varje år på 

idrotten med femteklassarna i samband med att de pratar hälsa. Pedagogerna beskriver att de samtalar med 

elever om hälsa och fysisk aktivitet, vad det är och varför det är bra. Några av pedagogerna på skolorna har 

även samarbetat med ICA om kost, till exempel varför frukt är bra, och de har även pratat om ergonomi och 

kroppen där hjärtat är en viktig del och eleverna har fått räkna pulsen och fundera över vad som gör att den 

kan förändras och om det spelar någon roll.

En av skolorna i Skåne arbetar utefter en idrottsprofi l och erbjuder alla elever ett ”Hälsopass” i veckan som 

består av ett teoretiskt pass och tre praktiska pass i utemiljö. 

 5.2.3 Pedagogernas beskrivning och tolkning av hur eleverna upplever den fysiska 

aktivitet som erbjuds

Intervjuenkätsvaren visar pedagogernas bild av vad eleverna tycker om den fysiska aktivitet som erbjuds på 

skolorna och här fi nner vi att eleverna i Dalarna i största mån gillar de aktiviteter som erbjuds och endast ett 

fåtal barn tycker att idrotten är jobbig. Pedagogerna upplever att eleverna rör sig mycket på rasterna genom 

att hitta på egna lekar och ”förslaget om inneraster i idrottshallen kommer från eleverna själva” (Johanna) 

och är ett bra initiativ när vinterdagarna är för kyliga för att uteaktiviteter ska kännas bra.

I Skåne nämner pedagogerna att eleverna har god rörelse som lek och annan fysisk aktivitet på rasterna upp 

till årskurs 6 men att man därefter kan se att den fysiska aktiviteten avtar. Närvaron på idrotten uppgår till 

99 % upp till år 6. Pedagogerna beskriver att de upplever att eleverna totalt sett är positiva till de rörelseak-

tiviteter som erbjuds på skolans raster och lektioner. 

En pedagog uttrycker sig ”ingen klagar men jag tror det fi nns olika rörelsebehov bland eleverna” (Anet-

te) 

Detta kan tyda på att eleverna mår bra av att vara ute och att ha aktiviteter på rasterna och det kan även tol-

kas som att inte alla elever har möjlighet att röra sig som de vill eller att de inte gillar den fysiska aktivitet 

som erbjuds.  

Likheter mellan skolorna kan vi fi nna då samtliga pedagoger anser att fysisk aktivitet är bra och att de 

upplever att eleverna får ut mycket av den fysiska aktiviteten, speciellt då lektionerna fl yttas ut och skolans 

utemiljö nyttjas. Som en pedagog från Skåne svarat på frågan om fysisk aktivitet, idrott och utemiljö: ”de 

rör sig och byter miljö istället för klassrummet” (Peter)
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 5.2.4 Pedagogernas beskrivning av sin vardag

För att få en klar bild över hur de olika pedagogerna på skolorna i de båda landskapen arbetar var en av frå-

gorna i intervjuenkäterna formulerad som: Hur ser din dag ut? Vår tanke med den frågan var att få en över-

gripande beskrivning dels utifrån pedagogernas ämnesinriktning och dels utifrån hur den fysiska aktiviteten 

speglas i deras vardag. Det vi kan se är att pedagogernas ämnesinriktning påverkar men beskrivningen 

klargör inte hur fysisk aktivitet, lek och rörelse integreras i skolans olika ämnen. Pedagogerna beskriver de 

olika ämnen som ingår under dagen exempelvis förarbete, bildlektion, rast, planering, idrottslektion, fysisk 

aktivitet med elever, so utvärdering/efterarbete, ma/sv lektion, morgonpromenad, arbetspass, fruktstund 

och fri lek.

 5.3 Skillnader och likheter

 5.3.1 Pedagogernas beskrivning av aktiviteter som sker under rasterna

I svaren ser vi att barnen enligt pedagogerna i Dalarna är ute och i största mån aktiva på de fl esta rasterna. På 

en av skolorna har man använt sig av idrottshallen för inneaktivitet, en relativt ny verksamhet som passar på 

rasterna då det är kallt eller dåligt väder, detta efter elevernas önskemål. Enligt pedagogernas beskrivning 

av utemiljön är den uppbyggd så ”den lockar många” elever till lek.  Där fi nns klätterställningar, gungor, 

skog, grusplaner för spel och lek, basketkorgar och en skateboard- ramp. Under sommarhalvåret domineras 

elevernas aktiviteter på raster enligt pedagogerna av att leka, gunga, spela bandy och fotboll samt åka i 

rampen med skateboard, cyklar och inlines samt att leka i skogen som ligger bredvid skolan. På vintern är 

elevernas aktiviteter mer inriktade mot att gräva snögrottor, bygga snö fästningar, att leka och åka i snön.

I Skåne visar intervjuenkätsvaren enligt pedagogerna att elevernas aktiviteter på rasterna i stor omfattning 

består av bollspel som exempelvis att spela fotboll och bandy samt lekar som King out.  De brukar även 

ha frågesport på gungorna och ”veckans lek”, något som fi nns tillgängligt om eleverna inte kommer på 

några egna idéer. Andra aktiviteter som förekommer är lekar med lekredskap, lek vid någon lekplats eller 

byggande i den stora sandlådan samt att de gärna använder någon av skolans cyklar. Uteaktiviteterna är 

lika sommar som vinter och eleverna uppmuntras att vara ute på rasterna. Det kan dock förekomma lite 

skillnader i aktiviteter beroende på vädret då det under vintertid oftast saknas snö och väderleken består av 

regn och blask som bidrar till leriga vägar och skolgårdar. Blir det vinter och snö leks det många snölekar 

och vid vissa skolor fi nns naturis på gång avstånd vilket då nyttjas fl itigt.

”Om snön kommer byts cyklar ut mot pulkor, sand mot snö och byggklossar mot snöklot.”(Anette) 
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 5.3.2 Pedagogernas beskrivning av skolans utemiljö

En pedagog beskriver skolans utemiljö som en stor gård med en varierande naturtomt där det fi nns en klät-

terställning både för stora och små barn samt mycket naturmaterial och naturbyggen.

På gården fi nns redskapsbodar med cyklar, bandymål, hopprep, spadar, hinkar, klossar av trä, rep m.m. 

Markfasta bänkar och bord fi nns på fl era ställen. Asfaltremsor endast på väg in till kapprum. På asfaltrem-

san fi nns olika hoppmönster målade.

En av skolorna arbetar även utifrån ett hälso- och miljöperspektiv vilket gör att pedagogerna erbjuder akti-

viteter under rasterna (veckans lek). 

Pedagogerna i så väl Skåne som Dalarna upplever att skolmiljön stimulerar till trivsam samvaro, lek och 

avkoppling. De ord de beskriver sin skolmiljö med är positiv, lugn och trygg och att den lockar till fysisk 

aktivitet. En skola beskriver sin skolmiljö så här: ”Vi har en skolgård med många rum i”. En skola anser 

dock att möjligheten till avkoppling var sådär och att avkoppling är det som är svårast att tillgodogöra 

eleverna.

 5.3.3 Pedagogernas beskrivning av fysisk aktivitet utöver idrott och rast 

Alla skolor i Skåne arbetar aktivt med läroplanens mål och erbjuder en mängd olika aktiviteter förut-

om idrotten. Utedagar, rörelsepass, massage, taekwondo, avslappning, hopprepsutmaningar, friluftsdagar, 

idrottsturneringar, skogsdagar, innebandy och fotbollsturneringar. En skola har även ”elevrådets aktivitet”, 

en aktivitet som är baserad på vad eleverna vill göra och en annan skola har ute undervisning i olika ämnen 

lite då och då samt en skola har Matematik ute i skolskogen. Ett pass som kallas Hälsa genomförs en gång i 

veckan och kan innehålla exempelvis massage. Chansen att få prova på en idrott på skoltid ungefär en gång 

i veckan fi nns också.

Dalarnas skolor arbetar även de aktivt med läroplanens mål och erbjuder såväl friluftsdagar som utomhus-

pedagogik för 1-2:orna samt att de fl yttar ut lektioner för de större eleverna och erbjuder planerad rastverk-

samhet som exempel aktiviteterna i idrottshallen. 

Det framkom även att pedagogerna i Dalarna och i Skåne arbetar likvärdigt med hur de får in den fysiska 

aktiviteten i hela skolan utan att det ska bli mer jobb utöver den normala planeringen, dels genom att de 

blandar rörelse med det teoretiska och dels genom att de största aktiviteterna ligger på rasterna. ”Vi är en 

hälsofrämjande skola och har en planerad fysisk aktivitet vare dag som morgonpromenad och det har blivit 

som en rutin- ett inarbetat arbetssätt”(Jonas)

En av pedagogerna i Skåne säger dock ”Kändes som utöver tidigare, nu ligger det på raster så det blir i 

terminsstarten som vi planerar, det är när man ska komma fram till veckans lek som är det tidskrävande, 

elevernas val är bara ibland och då är det en fördjupning som är en del av min planering”(Klara) 
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 5.3.4 Pedagogernas beskrivning av den fysiska aktivitetens påverkan

En av frågorna vi ställde var om pedagogerna sett eller lagt märke till några skillnader före och efter att 

en fysisk aktivitet genomförts och där svarade pedagogerna som arbetat länge inom skolan i Skåne, att 

”Eleverna blir mer koncentrerade/avslappnande efter fysisk aktivitet”(Tobias) ”eleverna blir lugnare och 

kan fokusera bättre”(Jonas) och att eleverna blir mer ”Uppmärksamma och mottagliga för ny informa-

tion” (Peter) samt att eleverna blev ”Pigga, alerta, effektiva, mer hungriga både på kunskap men även på 

mat”(Klara) 

I Dalarna svarade en av pedagogerna att denna inte har eleverna efter fysik aktivitet och hon kunde därför 

inte ge ett klart svar på frågan men i övrigt överensstämmer refl ektionerna från Dalarna och Skånes peda-

goger, eleverna blir mer koncentrerade efter att de använt kroppen i någon form.  Den dagliga fysiska ak-

tiviteten kan troligtvis leda till att eleverna utvecklar sina kunskaper och når ökade studieresultat eftersom 

den dagliga fysiska aktivitetens positiva effekter bidrar till att eleverna fi nner ro och möjlighet att kunna 

koncentrera sig på lektionerna. 

Alla möjligheter som kommer med ökad koncentration i skolan är förutom ökad utbildning, förhoppnings-

vis lugnare undervisningsklimat och därmed en lugnare vardag.

 5.3.5 Pedagogernas refl ektion av sjukfrånvaro

När vi kom till frågan om sjukfrånvaro uppmärksammades det att ingen av de tillfrågade pedagogerna 

märkt någon skillnad, oberoende på om de har jobbat lång eller kort tid på skolan, dock var sjukfrånvaron i 

helhet låg i alla skolor. ”Vi har ingen vidare hög sjukfrånvaro”(Klara) ”Vet inte” (Johanna). Sjukfrånvaro i 

skolan registreras idag som frånvaro vilket kan vara sjukdom men också annan ledighet, som semesterresa 

med familjen. Det fi nns ingen statistik som visar om sjukfrånvaron minskat sedan fysisk aktivitet införts.

 5.3.6 Pedagogernas defi nition av fysisk aktivitet

Pedagogernas egna defi nitioner av fysisk aktivitet och hur det påverkar dem som lärare i det dagliga ar-

betet visade på att samtliga tillfrågade försöker hålla en aktiv livsstil där daglig motion ingår och även 

uppmuntra sina elever till detsamma, exempelvis som en pedagog i Dalarna svarade, ”Gå och cykla till 

skolan, leka och röra sig på rasterna, delta när man har idrottsundervisning och göra något med rörelse 

i på fritiden”(Johanna). Defi nitionen på fysisk aktivitet är ”alla aktiviteter där kroppen sätts i arbete och 

hjärtat får jobba lite hårdare”(Klara) samt ”20-30 minuters sammanhängande fysisk aktivitet, allt från 

promenad till styrketräning”(Tobias) och dessa defi nitioner är genomgående i både Dalarna och Skåne och 

stämmer helt överens med de defi nitioner som folkhälsoinstitutet med fl era använder sig av.

Som lärare påverkade fysisk aktivitet dem positivt och pedagogerna säger ” Det är viktigt för att orka med 

att vara i klassrummet och undervisa och är bra för att eleverna ska orka sitta stilla och vara koncentre-

rade på lektionerna”(Johanna) och en annan svarar att det ”Håller mig pigg i huvudet och mer positiv 

inställt till eleverna”(Klara) samt att ” daglig fysisk aktivitet är livskvalitet och ska helst hinnas med varje 

dag”(Anette) och ”Jag anser att det är bra eftersom fysisk aktivitet syresätter hjärnan”(Jonas). 
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 5.4 Refl ektioner

I vårt yrke är barnen kärnan och om de mår bra och trivs i skolan kan vi som pedagoger även göra vårt pe-

dagogiska arbete på ett för alla bra och utvecklande sätt. Då det är elevernas prestationer som mäts bör vi 

som pedagoger bidra så mycket som möjligt till en skoldag som utvecklar eleverna i såväl kroppsligt som 

själsligt välmående. Ge alla elever samma chans till rörelse som till teoretisk kunskap såväl inomhus som 

utomhus och aktiva lärare som kan vara traditionella och samtidigt använda naturen som klassrum bidrar 

till en stimulerande skolmiljö (Olsson, T m.fl . 2002). 

Verksamheten på en av skolorna i Dalarna kan kopplas till det Andersson (1999) skrev om att barnen måste 

få vara med och bestämma, att bli tagna på allvar, för att få en möjlighet till utveckling i skolan. Eleverna 

på skolan har fått komma med idéer som tagits på allvar och som det blivit något av, de fi ck en möjlighet 

till en förändring av sin utemiljö genom att de vid dåligt väder eller då det exempelvis, som på vintern, kan 

bli ner emot -20 grader kan få ha sina raster inomhus men samtidigt kunna ha samma aktivitetsgrad som 

vid utomhusaktiviteter genom att de har sin rast i idrottshallen. Eleverna har fått en chans till sin fysiska 

utveckling där deras naturliga lust till rörelse uppmuntras (M, Bergström, 1997). 

Även pedagogerna i Skåne har uppmuntrat elevernas idéer genom att införa veckans lek och elevrådets val. 

Samtliga intervjuade pedagoger har på ett eller annat sätt tagit upp begreppet hälsa som kan kopplas till det 

Winroth och Rydqvist (2008) skriver ”Hälsopedagogik handlar om att kommunicera värderingar, normer, 

kunskaper och färdigheter i frågor som handlar om hälsa” (Winroth & Rydqvist, 2008, s.181). 

De verktyg vi kan använda oss av är dialogen, det är viktigt att vi kan samtal med varandra och förstå vikten 

av samarbete, över klassgränser och över åldrar för elever och lärare kan tillsammans komma fram till bra 

idéer genom ett samarbete. Elevernas naturliga lust till rörelse ska tas på allvar och uppmärksammas. Även 

skolorna i Skåne tar vara på denna lust och eleverna tas på allvar och lyssnas på. (fi lm, hälsofrämjande skola 

i Skåne, 2010)   

Pedagogerna beskriver den dagliga fysiska aktiviteten som aktiviteter på rasterna och att utemiljön vid 

skolan är viktig men en refl ektion vi gör är om läroplanens krav på fysisk aktivitet innefattar en aktivitet 

under raster eller om den ska, som vi uppfattat det under vår utbildning, fi nnas som en naturlig del av alla 

skolans ämnen. 

Pedagogerna talar om vikten av fysisk aktivitet för att ha en god hälsa genom hela livet, en positiv livsstil, 

och de belyser det genom att de har lektioner om människokroppen, hälsa, idrott, aktiviteter på raster. Däre-

mot kan vi av deras svar inte dra någon slutsats om och i så fall hur de ser möjligheten att nyttja fysisk ak-

tivitet i form av lek eller annan rörelse i de mer teoretiska ämnena, hur de integrerar fysisk aktivitet, rörelse 

och lek på lektionerna i matematik och svenska likaväl som i de naturorienterade ämnena nämns inte.

De beskriver att vissa lektioner fl yttas utomhus men inte vilka lektioner det är och hur de då läggs upp för 

att nyttja utomhus miljön optimalt. 

Man kan se att leken utomhus, med en starkt föränderlig karaktär, uppfattas som en möjlighet av de fl esta 

barn och det är viktigt att vuxnas förhållningssätt till utomhusmiljön är positiv.
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Relation mellan barn och vuxna, förväntningar kring barns utevistelse och det samspel som kan ske mellan 

vuxna och barn i lekar och annan fysisk aktivitet är viktigt liksom att utemiljön är acceptabel för barn att 

vistas i.

I svarta och vita lekar av Bergström (1997) beskrivs vikten av att utomhusmiljön är naturlig och Samuels-

son (2004) påtalar vikten av att skapa ”ojämna underlag” för barn som lever i stadsmiljöer och detta är 

något som vi behöver fundera över när vi nu kommer ut i yrkeslivet. 

Fysisk aktivitet i skolan måste relateras till elevinfl ytande och hänsyn ska tas till varje elevs förutsättningar 

för att känslan av sammanhang, förståelse, för vad som sker ska leda till ett livslångt lärande. Vårt uppdrag 

som pedagoger är att skapa en skola för alla och utifrån de svar vi har fått på vår undersökning kan vi inte 

utläsa hur aktiviteterna är förankrade med barnens intressen för att skapa ett lustfyllt lärande för alla. Vår 

intention med att pedagogerna skulle visa på möjligheter och fokus på vad som kan befrämja ett gott häl-

soinlärnings klimat besvaras utifrån att så gott som alla elever deltog i aktiviteterna och man hade elevin-

fl ytande. Hur man tar fram det positiva, friskfaktorerna, kallas enligt Antonovsky (2000) för ett salutogent 

synsätt. Vi menar att både barn och vuxna med enkel systematisk träning kan utveckla ett salutogent synsätt 

som gynnar både inlärning och den fysiska/psykiska hälsan. Livsfärdighetsträning.

Klassrumsmiljön upplevs av pedagogerna som lugnare och barnen är mer harmoniska i anslutning till fy-

sisk aktivitet vilket leder till en ökad koncentration som i sin tur bör gynna inlärningen.

Som avslutning refl ekterar vi över om det fi nns skillnader mellan lokala styrdokument kopplat till det na-

tionella Lpo 94 och vi kan se att skolorna skapat sina egna planer med mål och kvalitetsmått men att alla 

fi nns inom ramen för vad den nationella fastställt.  
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6. Diskussion

Efter vår studie och vår refl ektion över resultatet kan vi konstatera att de skolor vi undersökt arbetar enligt 

de nationella styrdokumenten, föreskrifterna och läroplanerna. Frågan som genomsyrar uppsatsen om dag-

lig fysisk aktivitet förekommer i enlighet med läroplanen har besvarats med ett Ja dock med olika idéer om 

genomförandet. 

”Det är uppenbart att dagens skola inte fyller dessa krav, även om vi som målsättning har en skola för alla.” 

(B-E, Andersson, 1999, s.40) Det gäller att alla har en gemensam inställning till hälsa och arbetar vidare 

med de förändringar som gjorts på skolorna tidigare. 

Utifrån vårt resultat som endast belyser några pedagogers uppfattning hur de arbetar utifrån styrdokument 

och målsättningen, en skola för alla, och där fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av skoldagen kan vi 

inte dra några generella slutsatser.

Vi kan inte heller se av svaren om leken används som en naturlig del då pedagogerna inte specifi k kom-

menterat det utan beskriver fysisk aktivitet generellt utan att preciserar det närmare.

 När det gäller den dagliga fysiska aktiviteten med på rekommendationen på 30 minuter per dag kan via 

våra resultat utläsas att pedagogerna arbetar efter dessa. I dagens samhälle måste vi följa med utvecklingen 

och försöka förebygga barnfetma och stillasittande till exempel framför datorerna. Pedagogerna på sko-

lorna vi har undersökt har tagit till sig av läroplanen och folkhälsoinstitutets rekommendationer och arbetar 

aktivt för att få en skola som fungerar för alla, en skola som måste kunna erbjuda varje elev utvecklande 

aktiviteter, aktiva roller och ett varmt, förtroendegivande klimat.

Den skolgårdsmiljö och de aktiviteter som erbjuds på de undersökta skolorna verkar bidra positivt på bar-

nens inställning till fysisk aktivitet och samtidigt måste vi pedagoger vara vakna för det som Andersson 

(1999) ger uttryck för, vi måste hela tiden fundera över vad som är bra och vad som behöver omorganiseras 

i skolornas utemiljö för att vår miljö ska inbjuda till lek och fantasi och locka våra elever till en ökad fysisk 

aktivitet som blir en bestående del av deras vardag även när de lämnar mellanstadiet. 

Det är viktigt att fysisk aktivitet sker i en positiv anda och att det skapas möjligheter till aktiviteter som kan 

utföras av alla och utan att det leder till överbelastning och förslitningar vilket är en negativ aspekt. Barns 

ska röra sig men inte så att det bidrar till att de skadar sig. Det är vår uppfattning att det är ett tuffare klimat 

i de fl esta sporter och att vara bäst är ofta en strävan som även påverkar mentaliteten i skolan. Det gäller att 

skapa ett klimat som går ut på att ha roligt och att alla är viktiga, att hitta aktiviteter som tar fram alla barns 

styrkor.

De skillnader som kan utläsas via undersökningen är att det förekom fl er utomhus aktiviteter vintertid i 

Dalarna kopplat till att snön ligger mer permanent där, aktiviteter som att bygga snögrottor, åka pulka, kasta 

snöboll och herren på täppan. 

Det fi nns dock en risk att snön blir en självklarhet och istället för att bli något roligt och spännande blir det 

till något vardagligt. 
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I Skåne är det däremot ingen garanti att det kommer snö och om den kommer fi nns ingen garanti att den 

stannar särskilt länge och det bidrar till att när den väl kommer är den till glädje och skapar leklust. Det fi nns 

också en risk för besvikelse då man saknar bra utrustning så som pulkor och varma kläder. 

De vintrar som det inte är mycket snö i Skåne blir det oftast blött och lerigt och utomhusaktiviteterna be-

gränsas till promenader på skolområdet enligt en av pedagogerna. Här gav Dalarnas elever ett bra tips, att 

använda idrottshallen vid dåligt väder. 

Naturligtvis fi nns aspekten att tiderna och tillgången till idrottshallen är begränsade men det gäller att se 

möjligheter.

Det vi kan utläsa av svaren är att de tar till vara utemiljön både i Dalarna och i Skåne och utefter hur de 

beskriver sina uteaktiviteter och sitt sätt att locka till lek oberoende av årstid arbetar de utifrån läroplanen. 

Precis som Mårtensson (2004) skrivit tidigare om hur miljön påverkar barnens aktiviteter och en skolgård 

med en lockande miljö där naturen leker med barnen ger aktiva barn.

Leken tas tillvara i Skåne genom veckans lek och här visar skolan på hur man kan kombinera skolan med 

leken och som Bergström (1997) menar att man ska ta tillvara på barnens egen lust till rörelse. Precis som 

man har gjort i Dalarna genom att eleverna fått tillgång till idrottshallen för inne aktiviteter vid dåligt vä-

der. Ett arbetssätt som leds av elevernas intresse och inget måste för att få in den fysiska aktiviteten som 

exempelvis ordnade promenader, som Samuelsson (2004) visat på att många skolor använder som metod. 

Den halv- timmes promenad som många skolor har tycker inte alla är roligt men i vår undersökning ligger 

promenaden till exempelvis matsalen och då blir det en inbakad rörelse. Visst kan det vara tråkigt med pro-

menader men till exempel morgonpromenader kan vara en träning i samspel med andra och ha en trevlig 

stund och få friskt luft innan man ska sitta still och ha lektion. Enligt pedagogernas beskrivning av utemil-

jön i Skåne och Dalarna fi nns det goda och bra möjligheter till lek i grönområden och träd och buskar som 

bildar rum att leka i.
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7. Metodkritik 

I det här avsnittet kommer valet av metod att diskuteras, hur uppsatsen hade kunnat öka i validitet och relia-

bilitet. Det vi ser när det gäller validitet är att en observation av undersökningsgruppen liksom av skolornas 

fysiska miljö troligen hade gett ett utökat och kanske mer objektivt material. Vid en personlig intervju hade 

vi haft lättare att ställa följdfrågor för att ytterligare belysa våra frågeställningar. Gällande reliabiliteten var 

förhoppningen att fl er pedagoger skulle medverka i vår undersökning men så skedde inte trots ett fl ertal 

påminnelser. Vi anser trots det att reliabiliteten är acceptabel utifrån den samstämmighet som pedagogerna 

uppvisat i sina svar. 

Man kan naturligtvis fundera över om den bild som pedagogerna förmedlar är färgad av de enskilda peda-

gogernas vilja av att framstå i god dager men även vid en personlig intervju fi nns risken att den intervjuade 

ger en bild utifrån sin egen personliga uppfattning. Det är ett mänskligt beteende och människans komplexi-

tet låter sig inte mätas objektivt. 

Vid en observation skulle vi möjligen ha fått en klarar bild av vad de faktiskt gör i förhållande till vad de 

säger att de gör. Däremot hade det krävts en helt annan etisk dialog där en ökad kontakt med föräldrar och 

elever ingått vilket gjorde att vi avstod från en observationsstudie. 

Vi valde att belysa frågeställningen utifrån pedagogerna då det är deras uppdrag och ansvar att fysisk akti-

vitet är en del av skolans dagliga verksamhet.  
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8. Framtida forskning

I studiens skriftliga intervju ställdes frågan om pedagogerna uppmärksammat någon skillnad i sjukfrånvaro, 

sedan införandet i skollagen 2003 om 30 minuter daglig rörelse. Det svar som pedagogerna gav var att det 

inte var något som hade uppmärksammats vare av de pedagoger som arbetat längre eller kortare tid inom 

skolan. Här ser vi ett område för vidare forskning och ett annat område som är av intresse att belysa är om 

och hur rörelse och lek används utöver rast aktiviteter något som inte fi ck ett tydligt svar i vår studie. Dels 

hade några av pedagogerna inte eleverna i andra ämnen än idrotten eller så använde de sig inte av rörelse i 

sitt ämne. Men även om vi inte fått några tydliga svar då frågan varit något som pedagogerna inte har tänkt 

på så tror vi att det blir en fråga som de deltagande pedagogerna kommer att fundera mer på och kanske 

uppmärksammar i framtiden. Det blir till en tankenöt som kommer att fi nnas i bakhuvudet och kan komma 

att bli en intressant framtida undersökning, som vi kan intressera oss för kanske i en observationsstudie på 

den skola vi tjänstgör även om vi då naturligtvis får en insider problematik att beakta.

Övriga frågor som uppkommit under studiens gång är hur koncentrations svårigheter kan kopplas till rörelse 

och om man i samband med fysisk aktivitet kan se tydliga skillnader på elevers koncentrations möjligheter. 

Även om skolorna verkligen följer de folkhälsomål som fi nns uppsatta i Sverige och därmed hjälper till i en 

positiv utveckling i alla former.

Skolan är som ett stort pussel 
där alla bidrar med sina kunskaper och erfarenheter 

och man måste förstå delarna om det ska bli en helhet

För att förstå verkligheten måste man befi nna sig i verkligheten 
och för att förändra måste man se bortom kända gränser
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Bilaga 1 

Skriftliga intervjufrågor:

---------------------------

Hej, tack för att just du vill deltaga i vår skriftliga intervju undersökning om er verksamhet.

Vi skulle vilja börja med att ni tillgår oss med er pedagogiska- och annan bakgrundsinformation. 

Skriv ert svar på raden eller ringa in ert svar.

Denna information är endast till för oss som skriver uppsatsen och ni kommer att bli avidentifi erade

i uppsatsen.

Tack för din hjälp!

Datum:

Namn:

Kön:  

Skola:

Ålder:

Utbildning:

Yrkesbeteckning:

Antal år i yrket:
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Nedan följer nu ett antal frågor där vi önskar att ni utvecklar era svar så att vi får en så bred grund att utgå 

ifrån som möjligt.

1. I vilken utsträckning lockar er skolmiljö till rörelse och lek?

skolans inomhus miljö

skolans utomhus miljö

Skolan som helhet

2. Hur anser du att dina elever upplever den fysiska aktiviteten som ni erbjuder? Övrig aktivitet ex. Rörel-

seaktiviteter, Idrotten

3. Hur anser du att daglig fysisk aktivitet påverkar dig som lärare i skolans dagliga verksamhet?

4. Har ni i skolan pratat om vad fysisk aktivitet och hälsa är för något?

markera ditt svar.

        Ja                                nej                          kanske

Om ja, hur har ni tagit upp det?

5. Vad innebär daglig fysisk aktivitet för dig? Din defi nition?

6. Hur jobbar ni med läroplanens mål att ”skolan skall sträva efter att erbjuda 

alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”?

7.  Anser du att skolmiljön är trivsam för samvaro, avkoppling och lek?

Ja               Nej

På vilket sätt?
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8. Har du som pedagog uppmärksammat några skillnader i sjukfrånvaro bland eleverna sedan skollagen 

ändrades till att skolan ska erbjuda 30 minuter rörelse om dagen?

9. Hur arbetar du för att få in den dagliga fysiska aktiviteten i skolan utan att det känns som extra arbete 

utöver den vardagliga planeringen?

10. Hur arbetar ni i er skola med att få in den dagliga fysiska aktiviteten i alla skolans ämnen?

11. Kan du se några tydliga skillnader i elevernas beteende före och efter fysisk aktivitet?

Om ja, ge gärna exempel på vilka:

12. Vad har ni för aktiviteter förutom idrott på er skola? Ex utedagar, rörelsepass, massage mm.

13. Vad gör barnen oftast på rasterna?

14. Vad fi nns det för skillnader i aktiviteter beroende på årstid?

15. Som avslutning vill vi att ni beskriver hur en vanlig skoldag ser ut för er,som lärare, så detaljrikt som 

möjligt. Tack!

Tack för att just du har svarat på våra frågor och medverkat i vår undersökning!

Med Vänliga Hälsningar Erica Göransson och Maria Nilsson


