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Sammanfattning 
År 2003 tillkom strävansmålet att; ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare 

ser på sin roll att erbjuda eleverna fysisk aktivitet under dagen och hur de anser att de 

förvaltar detta uppdrag. Undersökningen är byggd på kvalitativa intervjuer med fyra lärare 

som alla arbetar inom samma kommun men på olika skolor. Resultatet av studien är att dessa 

lärare har vissa kunskaper om elevers rörelsebehov men att de inte alltid får tiden att räcka 

till. En möjlig orsak till detta kan vara att de gör fysisk aktivitet till något mer komplicerat än 

vad det egentligen behöver vara.  
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Inledning 
I detta inledningskapitel går att läsa anledningen till examensarbetets inriktning som är fysisk 

aktivitet i skolan och lärares självupplevda arbete med daglig fysisk aktivitet. Vidare tas upp 

vad läroplanen säger om daglig fysisk aktivitet och eftersom fysisk aktivitet inte är ett 

självklart begrepp återfinns även begreppsförklaring. Kapitlet avslutas med syftet med 

undersökningen och de frågeställningar jag valt att besvara.  

Bakgrund 

Under mina VFU- perioder (verksamhetsförlagd utbildning) har jag observerat elever och 

lärare i olika skolor. En sak som jag har lagt märke till är att på skolgårdarna under raster, är 

att det är väldigt sällsynt att eleverna sitter eller står stilla. De springer, cyklar, gungar, hoppar 

hopprep, leker, spelar fotboll och mycket mera. Rasterna är barnens fria tid och som synes 

väljer de att disponera den rörandes och fysiskt aktiva. Tittar vi däremot in i ett klassrum är 

sannolikheten större att eleverna sitter ned och är stilla än att de rör sig runt i klassrummet och 

experimenterar eller leker. Utifrån denna observation är aktiviteten i klassrummet ganska 

långt ifrån barnens naturliga rörelsemönster. Orsaken till detta kan vara att skolan ingår i 

politikers maktspel och därför genomförs det ständiga förnyelser inom skolans värld vilket 

kan vara både på gott och ont. Enligt Lillemyr (2006) docent, är elevers och föräldrars 

uppfattning att skolan är förknippad med inlärning av faktiska färdigheter och förskolan 

associeras i sin tur med lek och mycket rörelse. Med risk för att generalisera kan en anledning 

till det kan vara att lärare gör som de alltid har gjort eftersom de inte hinner anpassa sig efter 

en förnyelse förrän det är dags att ändra igen. Detta skulle kunna vara en möjlig orsak till 

varför vissa lärare väljer att stanna kvar i det som känns säkert och inrotat därmed inte sagt att 

detta alltid är något negativt. Det är viktigt att ta till vara beprövad erfarenhet och kompetens. 

Skolan och dess personal har ansvar för att alla elever ska nå samtliga mål i läroplanen vilket 

innebär stressiga dagar och en känsla av otillräcklighet då allt som bör hinnas med inte gör 

det. Förutom att eleverna exempelvis ska lära sig att läsa och räkna, lära sig om natur, 

samhälle och laga mat ska eleverna uppfostras till goda samhällsmedborgare. Dessutom ska 

skolan även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen.  
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År 2003 gjordes ett tillägg i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. Tillägget som 

gjordes var ett strävansmål i skolans värdegrund och uppdrag som lyder; 

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

skoldagen.”  (Lpo94) 

 

Även i den kommande läroplanen, Lgr11 som kommer att träda i kraft i juli i år, 2011, är 

strävansmålet formulerat på samma sätt som i Lpo94 och har alltså inte genomgått några 

förändringar. Strävansmålet är tolkningsbart och upp till varje skola och lärare att tyda. I 

skolans värdegrund och uppdrag finns även målet om lek och skapande – ”Skapande arbete 

och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet”. Lek och skapande har ofta en naturlig 

koppling till rörelse. I leken utvecklas kognitiva, emotionella och sociala färdigheter och 

därför är det viktigt att vi tar till vara på leken och låter barn få leka på raster men även i 

klassrummet vilket lektorerna Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) även framhåller.  

 

Två år efter att tillägget om fysisk aktivitet tillkom gjordes av den dåvarande myndigheten för 

skolutveckling en uppföljning av hur skolor runt om i landet arbetade med det nya 

strävansmålet. I slutrapporten bekräftar de att det är lättare att hitta former för fysisk aktivitet i 

fritidshem, förskoleklass och år 1-6 men att det därefter blir svårare. De skriver i rapporten att 

skolans möjlighet i att erbjuda fysisk aktiviteter ligger på promenader, lek, dans, 

utomhuslektioner och raster på skolgården.  

 

Ericsson (2005) har tittat på rapporten och kommit fram till att skolan skulle behöva mer 

kunskap om hur arbetet med fysisk aktivitet ska gå till. Just nu är det mycket som är oklart. 

Det gäller vilka aktiviteter som skolan ska erbjuda eleverna, hur de ska organiseras, vilken tid 

som avsätts till det och vem som ska hålla i arbetet. Ericsson frågar sig om det räcker med 

olika rastaktiviteter och promenader för att eleverna ska få en god hälsa och ett intresse för 

fysisk aktivitet? Hon poängterar att det troligtvis är en mängd olika insatser som ligger till 

grund för svaret.   

 

Lärarutbildningen som jag har gått har haft fokus på lek, rörelse, idrott och hälsa och jag har 

därför ett intresse av att höra vad lärare ute i verksamheten anser om skolans uppdrag att 

sträva efter daglig fysisk aktivitet. Kommer jag som nyutexaminerad lärare att mötas av lärare 

som är positivt inställda till fysisk aktivitet under dagen eller ser de det som ett nödvändigt 



	   7	  

ont? I detta arbete kommer jag att titta på flera aspekter inom den fysiska aktiviteten och 

rörelsen i undervisningen och under skoldagen. Jag lägger fokus på skolans ansvar att erbjuda 

eleverna tillfällen att röra på sig under dagen men skolan har givetvis inte det enda ansvaret. 

Ingegerd Ericsson (2003), universitetslektor, betonar att skolan tillsammans med föräldrar och 

fritidsledare bör ta ansvar för elevers hälsa och se till att de får den dagliga fysiska aktiviteten 

som de behöver.  

Definition av begrepp  

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2012) är rörelse samspelet mellan nerver och muskler 

medan fysisk aktivitet använd som ett överordnande begrepp när det talas om olika 

kroppsövningar. Enligt NCFF (2004) fysisk aktivitet alla rörelser som vi utför med 

kroppen och därmed ger en ökad energiförbrukning. Det är alltså rörelse där vi använder 

skelettmuskulaturen. Detta sker exempelvis då vi leker, arbetar i trädgården, cyklar, 

plockar svamp, spelar bollspel eller städar. När begreppet motion används syftar det på 

den aktivitet som är planerad eller strukturerad och genomförs för att bättra på eller 

bibehålla syreupptagningsförmågan, muskelstyrkan och muskeluthålligheten. Ett tredje 

begrepp är träning och enligt NCFF är träning att öka sin prestationsförmåga och då 

framförallt inom idrotten. Grovmotorik är de färdigheter som innefattar de stora 

musklerna i kroppen som inte kräver stor precision och finmotorik är de färdigheter som 

innefattar de små musklerna i kroppen och kräver en stor grad av precision. (Sigmundsson 

& Vorland Pedersen, 2004). Koncentration är enligt Kadesjö (1997) när man håller 

tankarna och känslorna riktade mot en uppgift utan att störas av irrelevanta stimulanser. 

Han menar även att koncentration är att kunna fullborda en uppgift.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare anser sig förvalta skolans uppdrag 

om att sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet i skolan. Ytterligare ett syfte är 

ta reda på om dessa lärare arbetar med fysisk aktivitet och i så fall vilket syfte de anser sig ha 

med detta arbete.  
 

• Vad anser läraren om sin roll då det handlar om att aktivera eleverna fysiskt under 

dagen.  
• Hur anser sig lärare använda fysisk aktivitet som verktyg under skoldagen, i vilket 

sammanhang och med vilket syfte? 
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Litteraturgenomgång med tidigare forskning 
Litteraturgenomgången lyfter fram den forskning som anses viktig för undersökningen och 

tittar bland annat på varför fysisk aktivitet har kommit att bli en del av läroplanen och hur 

riktlinjerna för daglig aktivitet ser ut. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta 

reda på hur lärare anser sig förvalta skolans uppdrag om fysisk aktivitet. Här återfinns 

forskning om faktorer som skulle kunna påverka lärares planering och utförande samt hur 

lärares erfarenhet och kunskapsutveckling är relevant för arbetet med fysisk aktivitet. Även 

hur fysisk aktivitet påverkar den växande kroppen och hur man som lärare kan utnyttja de 

olika rum som finns inom skolans område är delar av denna litteraturgenomgång för att skapa 

en för förståelse för hur fysisk aktivitet påverkar den växande kroppen och barnens dagar i 

skolan.   

 

Varför är fysisk aktivitet så viktigt att det numera är en del av läroplanen? 

I media rapporteras om att vi blir allt mer stillasittande och inaktiva. Konsekvenserna av detta 

blir att vi får svaga kroppar som väger mer än vad de ska och sjukdomstillstånd, till exempel 

diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar ökar till följd av detta. Bolling (2003) menar att detta 

inte är några nya rapporter och skriver att ord som; fetare, svagare och sämre ökar för varje 

generation och har gjort detta sedan slutet på andra världskriget. Alarmrapporterna har 

eskalerat år efter år i samma takt som de tekniska hjälpmedlen har ökat i samhället och 

kroppsarbetet försvunnit mer och mer. Våra kroppar är byggda för rörelser men vi lägger allt 

färre timmar på att hålla våra kroppar fysiskt aktiva.  

 

Tillägget i läroplanen om fysisk aktivitet tillkom med anledning av att barn och ungas hälsa 

ansågs behöva förbättras för att öka välbefinnandet hos dessa individer och även för att lägga 

en bra grund inför framtiden och undvika välfärdssjukdomar. Eftersom barn och ungdomar 

spenderar en stor del av sin vardag i skolan har skolan en del av ansvaret att detta sker. 

(Ericsson, 2003) Vissa barn går direkt från skolan hem till sin dator eller tv och rör sig 

överhuvudtaget inte alls. Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) jämför barnens 

tillvaro med en triangel som består av hemmet, skola och köpcentret och menar att skolan 
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måste fundera på hur detta ska kunna brytas. Andra barn är aktiva och rör på sig tillräckligt på 

sin fritid men det är också dessa barn som är mest aktiva på raster och på idrotten. Den 

förstnämnda gruppen som är den mest stillasittande är kanske den som är anledningen till att 

skolan bör erbjuda tillfällen till rörelse. Skolan, som en unik arena, har en möjlighet att nå alla 

barn och även deras föräldrar menar Ericsson (2003). Skolan kan ge barnen kunskap och 

aktivt visa dem vägen till en hälsosam livsstil där kroppsrörelse är en del av vardagen. 

Ericsson menar att skolan bör ta ett större ansvar för den fysiska aktiviteten och erbjuda 

eleverna mer möjligheter till fysisk aktivitet än vad den för närvarande gör. Eftersom barn 

spenderar en så stor del av sin dag i skolan har vi därför ett gyllene tillfälle att ge dem en mer 

aktiv dag genom att låta dem använda kroppen i den dagliga undervisningen.  

 

Riktlinjer – fysisk aktivitet 

Enligt  Kostenius, universitetsadjunkt och doktorand och Lindqvist, universitetsadjunkt 

(2006) kom den första rekommendationen om fysisk aktivitet med fokus på att vara fysiskt 

aktiv för att bibehålla och förbättra hälsan redan 1553. I dag finns det rekommendationer på 

hur länge och vilken sorts aktivitet vuxna och barn bör utföra dagligen. Statens 

folkhälsoinstitut rekommenderar vuxna individer att vara aktiva i minst 30 minuter om dagen. 

För barn och unga är rekommendationen 60 minuter varje dag.  Aktiviteterna bör både vara 

måttliga till hårda och kan delas upp så att det blir flera pass under hela dagen. För att barnen 

ska få ut så mycket som möjligt av aktiviteterna bör de vara allsidiga. De ska ge bättre 

koordination, kondition, muskelstyrka, snabbhet och kortare reaktionstid. Raustorp (2004) 

forskare, instämmer och menar att aktiviteterna med fördel kan delas upp i kortare perioder 

över dagen eftersom barns kroppar arbetar annorlunda än vuxna. Tre eller flera tillfällen per 

dag rekommenderar han i enighet med Surgeon´s general report som är en översikt av 

amerikansk forskning inom området. (Raustorp, 2004) 

 

 

Lärares erfarenhet och kunskapsutveckling 

Ett exempel på hur förkunskaper kan komma att påverka vilken nivå undervisning hamnar på 

är en studie av Kraepelien-Strid & Nilsson (2009) där de tittar närmre på vilken erfarenhet 

blivande studenter på GIH hade av friluftsundervisning innan de påbörjade sin utbildning och 
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vilka konsekvenser det fick. Det visade sig att majoriteten av de blivande studenterna endast 

hade lite erfarenhet av naturmiljöaktiviteter vilket medförde att denna undervisning fick 

läggas på en mycket grundläggande nivå till nackdel för den övriga undervisningen som 

därmed får färre timmar. Med detta exempel kan paralleller dras till lärare som ska undervisa 

med hjälp av fysisk aktivitet där lärarens kunskaper avgör vilket undervisning eleverna får. 

Om erfarenhet och kunskap saknas går mycket av den värdefulla tiden i skolan åt till att hitta 

en bra form för arbetet och det är därför viktigt att satsa på att utbilda lärare och ta lärdom av 

varandras kunskaper. Raustorp (2004) menar att både studenter och yrkesverksamma lärare 

tycker att fysisk aktivitet kan vara svårt att undervisa i på grund av att de saknar konkreta 

exempel och förslag på aktiviteter.  Livsmedelsverket och folkhälsoinstitutet fick år 2003 i 

uppdrag av regeringen att göra ett underlag till en handlingsplan för fysisk aktivitet. I detta 

underlag som utkom år 2005 (Livsmedelsverket, 2005) kom de fram till att alla utbildningar 

som leder till arbete inom vård, skola och omsorg borde innehålla kurser som ökar 

kompetensen inom fysisk aktivitet. Eftersom skolan och lärare har i uppdrag att sträva efter 

ett erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet är det viktigt att lärare känner till varför och hur 

de kan arbeta med detta. 

 

 

Kunskapsutveckling inom lärarlaget sett ur det sociokulturella perspektivet 

År 2003 fick, som sagt, skolan ett nytt strävansmål vilket handlar om att skolan ska sträva mot 

att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet inom ramen av den dagliga verksamheten. Det kan 

låta som ett omöjligt uppdrag med tanke på allt som elever och lärare ska hinna med under 

dagen men med ett tankesätt där värderingar och rörelse får ta plats i undervisningen sida vid 

sida med de övriga ämnena behöver det inte vara svårt. Lev Vygotskij som är den 

sociokulturella teorins fader menade enligt Bråten (1998) att vi lär av varandra och utvecklas 

genom att ta hjälp och diskutera med dem som har större kunskap i ett ämne än vad vi själva 

har. Detta är något som skolan skulle kunna ta till vara på mer än vad de redan gör genom att 

låta lärare få dela med sig av sina kunskaper till varandra. Säljö (2000) menar att skolan som 

den ser ut i dag, har som huvudaktivitet att läsa, skriva och tala. Han menar att detta är en 

tradition som har skapats under århundranden och kan vara något som sitter så djupt rotat i 

exempelvis sättet som lokaler byggs på, hur läroböcker är uppbyggda och sättet som 

kunskaper prövas på att pedagogerna inte ser några andra alternativ är den norm som byggts 

upp under alla dessa år.  Säljö kritiserar skolans uppbyggnad och menar på att man i skolan 
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och under lektionstid samtalar om världen men befinner sig däremot inte i den.  Eleverna 

arbetar ofta själva och under tystnad. Säljö reagerar på att detta sätt som skiljer sig från det 

normala sättet att lösa problem då man vanligtvis frågar de som har mer erfarenhet om hjälp 

och diskuterar fram en lösning.  I det sociokulturella perspektivet lär man av varandra och 

Vygotskijs teori innebär att alla människor ständigt utvecklas och förändras och det är i 

samspel med andra människor som denna process sker. Vygotskij talade om den närmsta 

utvecklingszonen dit vi kan nå med hjälp av kunnigare medmänniskor inom ett område. Det 

är alltså i denna zon vi bör befinna oss för att utveckla vår fulla potential. Han menade att vi 

vid alla tillfällen och möten kan ta till oss nya kunskaper. Exempelvis så skulle samverkan 

inom ett arbetslag kunna leda till att enskilda individers kompetenser blir gemensamma 

kompetenser och på så sätt inte isolerad till en person i arbetslaget.  

Faktorer som kan påverka lärares planering och utförande 

Skolledning, arbetslag och stress   

Då nya läroplaner ska implementeras är det en del lärare som arbetar i motvind. Detta beror 

helt enkelt på att de inte har/får tillräckligt med inspiration till att se saker på ett nytt sätt eller 

att de arbetar i arbetslag där inställningen är att ”vi gör som vi alltid har gjort”. Robertson 

Högberg (1997) Menar att lärare som arbetar i ”svaga” arbetslag och därmed mycket ensamt 

inte ser några möjligheter att kunna förnya sin undervisning. De jobbar på som de alltid har 

gjort utan att förändra någonting. De ser ofta skolan som en byråkratisk verksamhet där 

rektorns regler gäller och tycker inte att de har någonting att säga till om. Detta skulle kunna 

vara en av anledningarna till problematiken med att skolan enligt många elever och föräldrar 

antas vara där barnen ska lära sig teoretiska färdigheter medan leken ses tillhöra enbart 

förskolan eftersom detta var den gamla normen att se på skola och förskola. I dag är lek en del 

av läroplanen för både skola och förskola. Lek förknippas ofta med fysisk aktivitet eftersom 

de flesta organiserade lekar innebär någon sorts rörelse som kräver att skelettmuskulaturen 

används. Myndigheten för skolutveckling rapporterar också i sin slutrapport hur viktigt det är 

att lärarna har rektors stöd och hjälper till att driva arbetet med fysisk aktivitet framåt och på 

så sätt ger lärarna den uppbackning de behöver. (Myndigheten för skolutveckling, 2005) 

Likaså tänker Robertson Hörberg och menar ett en dialog mellan lärare och rektor är 

nödvändig för att arbetet i organisationen ska nå bästa möjliga nivå annars är det lätt, som 

Högberg skriver, att lärarna ser sitt arbete som monotont och oinspirerande. Av detta kan 

slutsatsen dras att rektor spelar en stor roll för hur arbetet på en skola utvecklas. Robertsson 
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Hörberg har undersökt forskningsrapporter som visar att lärare ofta slits mellan sina 

ideologiska övertygelser och de begränsade resurser som de ideligen brottas med. De tvingas 

ofta kompromissa och göra det bästa av situationen som de befinner sig i. Robertson Hörberg 

har även gjort en undersökning om hur lärare utnyttjar sina kunskaper i praktiken och har 

kommit fram till att en stressfaktor i arbetet är att inte hinna med allt som de bör hinna med. 

De får dåligt samvete och känner att de inte räcker till och kan vara där för sina elever. De 

finner det stressande att elever exempelvis ska ha vissa kunskaper när de lämnas över till en 

annan lärare. Brante (2008), universitetslektor, menar att lärare är av betydande vikt och att 

läraryrket är ett av samhällets viktigaste uppdrag eftersom elever, som han säger, formas av 

lärares arbete. Det är viktigt att lärare är tillfreds med sina arbetsuppgifter och får stöd från 

skolledningen i sitt arbete med eleverna för att kunna ”forma” dem på bästa sätt. Brante 

påpekar att lärarrollen ständigt förändras och att nutidens lärare på ett sätt konkurrerar med de 

medier som eleverna använder sig av på sin fritid. Kunskapsbasen som eleverna får genom tv 

och dator är ofta stor och det är inte alltid läraren har möjlighet att hålla jämna steg med den 

kunskap som eleverna får från dessa medier som för läraren ofta är okänd. Han menar också 

att det är svårt för läraren att bibehålla elevernas intresse längre stunder eftersom de är vana 

vid snabba skiften och klipp som tv:n och datorn erbjuder. De är vana vid att något ständigt 

sker runt dem trots att de egentligen är passiva och det kan vara svårt för lärare att konkurrera 

på dessa premisser. Det kan komma att bli ett problem då läraren inte klarar av att ge eleverna 

den mentala stimulans som de är vana vid. 

 

Effekter av fysisk aktivitet 

Det finns aktuell forskning om effekter av fysisk aktivitet som belyser viktiga 

kunskapsområden för lärare. I detta kapitel beskrivs det allmänna rörelsebehovet och effekter 

av fysisk aktivitet på växande individer, hur fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmåga, 

lärande, vikt och motorik. 

Fysisk aktivitet och växande individer 

Att vara lärare för barn och ungdomar i grundskolan innebär att träffa växande individer som 

har ett annat rörelsebehov än vad vuxna individer har och det är viktigt att känna till som 

lärare för att få en bättre förståelse för barns rörelsebeteende. Lärares förståelse och kunskap 

om den växande kroppen är viktig för att kunna anpassa undervisningsmetoderna så att de 

passar eleverna. Raustorp (2004) kallar de första 5-6 skolåren för ”den motoriska guldåldern” 
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därför att det är under dessa år som nervsystemet växer snabbt och det är i denna ålder det är 

som lättast att öva upp koordinationen och vi har lätt för att lära oss teknik. Raustorp (2004) 

menar att pedagogerna i skolan bör anpassa lektionerna så att de blir till korta pass med 

många intervaller. Han pratar främst om idrottslektionerna men detta sätt att undervisa går att 

tillämpa även under dagens övriga lektioner. Wolmesjö (2006) har sett samma sak i sin 

forskning och menar på att eftersom barnens armar och ben växer så mycket under framförallt 

de första läsåren kan de ha svårt att sitta still på lektionerna och därför behöver kontinuerliga 

rörelsepauser under lektionstid. Jagtöien m.fl. (2002) - I takt med att kroppen växer ska 

muskler och bindväv anpassa sig efter den ”nya” kroppen vilket betyder att barnen därför får 

ett större behov av att sträcka och röra på sig eftersom det kan göra ont att sitta stilla i samma 

ställning längre stunder. Att som lärare ha kunskaper om och tillgodose dessa rörelsebehov 

kan betyda att klassrumsklimatet skulle kunna bli bättre för både elever och pedagoger. 

Sundberg (2001) har studerat effekter av fysisk aktivitet och visar att benmassan skiljer sig på 

barn som bor på landsbygden och på de som bor inne städer.  De som bor på landsbygden 

visade sig ha tätare benmassa och han drar därför slutsatsen att de rör på sig mer under 

dagarna än de som bor i städer. Han menar på att det är den vardagliga rörelsen som gör 

skillnad och menar på att även om eleverna skulle ha 40 minuters idrott varje dag skulle inte 

det göra någon markant skillnad i benmassan. Eftersom grunden till benmassan läggs innan 

12-13 års ålder och på flickor innan menstruationsstart är det viktigt att insatserna görs innan 

dess. Yngre barn rör sig naturligt i intervaller då de leker och spelar. Raustorp (2004) menar 

att detta rörelsemönster är nödvändigt för barnens tillväxt. I likhet med Sundberg poängterar 

Raustorp att det är viktigt att kroppen utsätts för belastning eftersom skelettet byggs upp och 

anpassar sig efter den belastning det utsätts för men barn och ungdomar ska inte träna med 

vikter eftersom deras muskler, skelett och nervsystem inte är riktigt utvecklade. 

 

Fysisk aktivitet och minskad fetma 

Lärares medvetenhet om den effekt fysisk aktivitet har på fetma är också viktig. Människor i 

västvärlden är fetare och mer stillasittande nu än någonsin men det går inte att dra en parallell 

att de som lider av fetma automatiskt är inaktiva och inte utövar fysisk aktivitet eftersom 

övervikt och fetma kan ha flera orsaker. Fysisk aktivitet, eller snarare bristen på den kan vara 

en bidragande faktor tillsammans med försämrade matvanor och stress. (Bremberg, 2004) 

Enligt livsmedelsverket är i dagens läge vart femte barn i Sverige överviktigt eller har fetma 
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trots att över hälften är av alla barn i åldern 10-12 är aktiva i idrottsföreningar. 

(Livsmedelsverket, 2005) 
 

Fysisk aktivitet och motorik 

Ericsson (2003) kritiserar läroplanens avsaknad av krav på arbete med motorik och 

rörelseförmåga och Sigmundsson & Vorland - Pedersen (2004) skulle gärna se en organiserad 

träning av motoriken på samma sätt som det lärs ut exempelvis fingermålning där personalen 

finns till hands och kan hjälpa de som behöver vägledning. De menar att de som inte av sig 

själva är fysiskt aktiva ofta går miste om viktig motorisk träning eftersom de inte självmant 

tar sig upp i exempelvis klätterställningen. Vidare uttrycker de att det finns ett samband 

mellan fysiskt inaktiva barn och motoriska svårigheter. Även Ericsson (2003) har såsom åsikt 

att barn med motoriska svårigheter ofta väljer att inte vara med på idrotten eller andra fysiska 

aktiviteter p.g.a. att de upplever att inte ha kontroll över sina kroppar. Ericsson är orolig att 

det blir en s.k. ond cirkel av det hela och att barn med mindre motoriska svårigheter avstår 

från att öva och kan i förlängningen få större motoriska svårigheter i jämförelse med sina 

jämnåriga kamrater. Motsägelsefullt visar en rapport från The American College of Sports 

Medicine (2005) att sambandet mellan fysisk aktivitet och motorik finns men det har endast 

ett svagt samband. Denna slutsats kom man fram till då det inte var de allra aktivaste barnen 

som hade den bästa motoriken. I början av 80-talet genomfördes en studie som kallades för 

MUGI- Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (Ericsson & Lindström, 1987). Den 

kom att startas eftersom det fanns aningar om att skolprestationer och motorik hörde samman. 

Studien genomfördes på tre olika förskolor där samtliga 6-åringar medverkade. 6-åringarna 

fick motorisk träning en timme i veckan och fick även rörelseträning på förskolan av de 

verksamma pedagogerna. Hemma hjälpte föräldrarna till med lekövningar. Då dessa barn 

började skolan fick de barn som visade sig vara i behov av mer motorisk stimulering ett 

erbjudande om specialträning i motorik en timme i veckan.  En av hypoteserna som ställdes 

innan undersökningen påbörjades var att; barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk 

aktivitet och motorisk träning i skolan. (Ericsson, 2003) Hypotesen visade sig stämma och det 

påvisades att, förutom att grovmotoriken förbättrades blev även finmotoriken, perceptionen 

och förmågan att minnas detaljer bättre. 

Fysisk aktivitet och koncentration  

MUGI -studiens andra hypotes var att; barns koncentrationsförmåga förbättras med fysisk 

aktivitet och motoriks träning i skolan. Denna hypotes kunde dock inte verifieras eftersom 
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skillnaderna i jämförelsegrupperna inte kvarstod då eleverna kom upp från åk 2 till årskurs 3 

och därför lika gärna skulle kunna bero på elevernas mognad. Myndighetens för 

skolutvecklings slutrapport (Skolverket, 1994) rapporterar om lärares och föräldrars upplevda 

effekter av fysisk aktivitet i det vardagliga arbetet, vilka är att eleverna känns mer 

koncentrerade och positiva och likaså stämningen i klassrummet mycket mer positiv.   

Daglig fysisk aktivitet – när, var, hur? 

Barnens skoldagar består av olika slags lektioner, raster och för vissa barn även fritids före 

och efter skolan. Det är under denna tid som skolan ska sträva efter att erbjuda dem fysisk 

aktivitet. Hur kan man som lärare nyttja den tid och utrymme man har till förfogande? I detta 

avsnitt beskrivs forskning som rör elever och lärares dagar i skolan. Vilka möjligheter och 

hinder finns inom de lokaler och områden som en skola vanligtvis har till förfogande?  

I Klassrummet under lektionstid 

Något som läraren även kan tänka på är hur klassrummet är planerat. Möbleringen i 

klassrummet kan nämligen enligt Trageton (2005) påverka hur mycket eleverna rör på sig 

under dagen. Trageton kritiserar den traditionella möbleringen i klassrummet där eleverna satt 

eller i vissa fall fortfarande sitter två och två med bänkarna riktade framåt där läraren har sin 

bänk. Han menar att läraren i de tidiga åldrarna ska vara en handledare och organisatör i 

klassrummet och att klassrummet ska organiseras efter detta.  Många lärare ser inga 

möjligheter i sina klassrum på grund av platsbrist men Trageton menar att man även i ett litet 

klassrum har många möjligheter att göra arbetsvrår där det finns utrymme för både lek och 

arbete.  Han kritiserar lärarutbildningen som inte ger någon utbildning i hur inredning och 

rumslösningar löses på bästa sätt. Han påpekar att många lärare accepterar det normativa 

sättet att möblera på även om det inte överensstämmer med deras pedagogiska grundsyn.  

Wolmesjö (2006) hänvisar till Jan Bengtsson som även han kritiserar skolans traditionella 

inredning. Han menar att om det inte finns tillräckligt med utrymme för elever att röra på sig 

begränsas rörelsen till huvudet och eleven blir okoncentrerad eftersom tankarna befinner sig 

på ett annat ställe än kroppen. Jagtöien m.fl. (2002) skriver att det finns vissa begränsningar i 

klassrummet och att det inte alltid är möjligt att springa eller skutta runt men det finns enligt 

dem så mycket annat.  Det går bra att ha klapplekar och andra icke så platskrävande lekar och 

som exempel tar de upp leken ”Fruktsallad” som eleverna själva kan hålla i och kanske till 

och med utveckla på sitt egna sätt. De skiljer på konstruktivt kaos och destruktivt kaos och 

menar på att om aktiviteten övergår till att bli destruktiv är det en bra idé att gå ut och 
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fortsätta leken utomhus. Rörelselekar är något som Wolmesjö (2006) redogör för. Hon 

beskriver hur klassrumsklimatet blir lugnare efter rörelseaktiviteter och stressen i 

klassrummet är inte lika påtaglig efter en aktivitet som innan. Håkansson (2004) beskriver det 

som uppstår mellan olika aktiviteter som mellanrum. I mellanrummet förekommer inte 

begränsningar i lika hög grad som det gör i det som han kallar organiserat rum. 

Mellanrummet kan användas för återhämtning och användas fritt eftersom det inte har lika 

mycket restriktioner som det organiserade rummet. För att det ska bli en produktiv stund 

måste det finnas ett samband mellan de omgivande rummen annars är risken att det blir två 

parallella verksamheter.  

 

På Skolgård under raster och fritids 

Under rasterna leker eleverna fritt och förutom den fysiska aktivitet som de får genom att 

bland annat springa, klättra och smyga uttrycker Lillemyr (2006) att forskningen har visat att 

leken är oerhört viktig för barn och särskilt då de är mellan 5-9 år gamla. Det finns två olika 

sätt att se på lek. Det första är att se leken som uttryck och det andra är lärande genom lek. 

(Lillemyr, 2006) Det är då barnen lägger mycket tid på att lek och leken har en viktig 

betydelse för barns utveckling och lärande eftersom de i leken utvecklar sitt språk och sina 

motoriska färdigheter. De lär sig även att följa regler och att samarbeta med andra. I leken kan 

barn få vara den som de vill vara utan att bli bedömda på ett negativt sätt eftersom leken är 

just en lek. Även empatin tränas i leken eftersom barn i leken har en förmåga att leva sig in i 

andras livssituationer. Enligt Bremberg (2004) är en naturlik skolgård till skillnad från en 

uppbyggd lekplats en bättre plats för barns utveckling av lek och rörelse eftersom en 

spännande utemiljö inspirerar till naturlig rörelse. Likaså beskriver Jagtöien m.fl (2002) en väl 

fungerande skolgård och menar att den ska kunna användas både under lektioner och under 

raster för olika sorters aktiviteter som bland annat klättring, bollekar, leka gömme och erbjuda 

balansgång. De poängterar att det är viktigt att vuxna inom skolans värld känner till elevers 

behov för att kunna utgå från dessa när skolgårdar planeras.  Nu för tiden finns fritids i 

skolans lokaler och med tanke på det som jag skrivit ovan kan vi dra paralleller att de barn 

som har en välutformad skolgård rör sig mer fysiskt även då det tillbringar sin tid på fritids. 

 

Utomhus under lektionstid 

I Myndigheten för skolutvecklings slutrapport (2005) nämns utomhuspedagogik som en stor 
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möjlighet till fysisk aktivitet. Även inom min lärarutbildning har utomhuspedagogiken haft en 
betydande roll för den fysiska aktiviteten.   
I utomhuspedagogiken blir naturen klassrummet och där får känsla, tanke och handling 

samspela till skillnad mot det traditionella klassrummet som många gånger vara begränsande. 

(Szczepanski m.fl. 2006) Ett exempel skulle kunna vara en lektion om maskar. Läraren kan 

välja att gräva upp en mask i skogen, lägga den i en lupp eller en burk och visa upp för 

eleverna i klassrummet där de får titta på den och senare skriva en text och rita av den i sitt 

block. Det en skicklig utomhuspedagog gör är att ta med sig eleverna ut i skogen eller till 

komposten och låter dem gräva upp maskarna för att sedan titta på och prata om dem. För att 

sedan släppa tillbaka dem där de hör hemma. Författarna menar att utomhuspedagogiken 

skapar autentiska möten med naturen och eleverna får uppleva med alla sina sinnen. De höjer 

dock ett varningens finger och påpekar att utomhuspedagogiken inte automatiskt är mer 

helhetsbetonad än inomhus-klassrummet. Det krävs en medveten pedagog för att kunna 

genomföra undervisning i utomhuslandskapet. De menar att utomhuspedagogik och 

aktiviteter utomhus gör att eleverna blir mer aktiva eftersom de vistas i en miljö som tillåter 

det och därför har utomhuspedagogik en viktig del att fylla i hälsoarbetet med skolelever. 

Ingemansson (2011) har tittat på vad forskningen säger om skolgårdar och närmiljö och har 

kommit fram till följande. Lärare som har naturlika skolgårdar tenderar paradoxalt nog att 

använda sig mer av närmiljön än vad de som har en mer formellt utformad skolgård.  
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Teoretisk utgångspunkt 
I examensarbetet görs en kvalitativ undersökning i form av intervjustudier inspirerade av 

hermeneutik som teoretisk utgångspunkt. Hermeneutik handlar om att tolka, få förståelse för 

och förmedla för exempelvis samtal, texter och upplevelser. (Westlund, 2009)  

Patel och Davidsson (2003) menar att man som forskande hermeneutiker genom tolkning av 

handlingar kan förstå människor och livssituationer eftersom de avsikter någon har yttrar sig i 

ord och i utföranden. Inom hermeneutiken är forskarrollen inte så objektiv som exempelvis 

positivismen. En forskare som inspirerats av hermeneutiken utgår från den egna 

förförståelsen, vilket Patel och Davidsson menar är en tillgång för att kunna tolka 

forskningsobjektet. Westlund (2009) menar att hermeneutiken är passande då syftet med en 

undersökning är att skaffa information om exempelvis intervjuobjektets egna erfarenheter 

vilket är syftet med denna undersökning. I hermeneutiken pendlar forskaren mellan helhet och 

del vilket kan betyda, som i mitt fall, att de transkriberade intervjuerna läses igenom och 

bildar ett intryck av helheten. Därefter bearbetas helheten i form av mindre delar för att 

forskaren ska skaffa sig en förståelse av dessa. I detta examensarbete består delarna av en 

kvalitativ innehållsanalys där texten efter transkribering har kategoriserats. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) är det en fördel om forskaren har en förförståelse och kan leva sig in i den 

intervjuades situation och ha en god förståelse av det upplevda. Det talas om den 

hermeneutiska spiralen som innebär att delarna i helheten ideligen utvecklas och ger ny 

förståelse.  
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Metod 

Avgränsning och urval 

I Patel och Davidsson (2003) står att läsa att ett slumpmässigt urval ska kunna användas som 

en generalisering av populationen. För att urvalet skall kunna vara representativt för 

populationen måste därför urvalet vara en miniatyr av den samma. I min undersökning är jag 

intresserad av att veta hur sju lärare i grundskolans tidigare år ser på skolans uppdrag om 

fysisk aktivitet och därför är jag enbart intresserad av att intervjua yrkesverksamma lärare. Jag 

har därför valt att göra kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar med klasser inom 

grundskolans tidigare år. Mitt urval är inte på något sätt slumpmässigt då jag har valt att 

intervjua f.d. handledare inom lärarprogrammets verksamhets förlagda utbildning (VFU) och 

lärare som jag på något sätt har haft kontakt med tidigare och det är därför ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Kriteriet som samtliga intervjuade lärare uppfyller är att de är klasslärare 

och arbetar i klasser mellan F-5.  

Bortfall  

Jag skickade ut min förfrågning via mail till sju lärare. Fyra av dem tackade ja till att vara 

med i intervjustudien och tre lärare valde att inte vara med på grund av tidsbrist. Om dessa 

lärare tackat ja till att vara med i denna undersökning hade utfallet möjligtvis kunnat bli 

annorlunda.  

Datainsamlingsmetoder 

Kvalitativ forskningsintervju 

Brinkmann & Kvale (2009) menar att det bästa sättet att få reda på hur människor uppfattar 

sin värld och sitt liv är genom att samtala med dem. I en kvalitativ undersökning så som en 

intervju är det just detta man gör, samtalar.  Till skillnad mot en kvantitativ undersökning som 

en enkät kan man genom intervjun ställa följdfrågor och tolka ansiktsuttryck som också kan 

ge s.k. dolda svar. Patel och Davidsson (2010) menar också i likhet med Brinkmann och 

Kvale (2009) att genom kvalitativa undersökningar går att få en djupare och annan kunskap 

än vad man får genom en kvantitativ metod.  Med en enkät ges en bred information men inte 

så djupgående. Denna undersökning handlar om att ta reda på hur lärare ser på skolans 

uppdrag om fysisk aktivitet.  Det handlar om att få en djupare insyn i hur lärare tänker då det 
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handlar om elevers behov av fysisk aktivitet och hur de ser på sin egen roll i det hela och har 

med anledning av detta valt att göra kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma lärare. 

Intervjuerna har en låg grad av standardisering eftersom frågorna är konstruerade på så sätt att 

det ges möjligheter till följdfrågor som kan vara intressanta i sammanhanget. Frågorna, 

förutom följdfrågorna, var de samma för samtliga berörda lärare och de ställs i samma 

ordning men beroende på hur deras svar kom följaktligen följdfrågor att vara olika. Att 

använda sig av kvalitativa intervjuer med låg grad av standardisering är enligt Johansson och 

Svedner (2010) den vanligaste intervjuformen då blivande lärare skriver sina examensarbeten. 

Anledningen till detta är att de oftast ger mer uttömmande svar än den standardiserade 

intervjun där inget utrymme ges till följdfrågor. 

 
Intervjufrågorna ställdes i en viss ordning. (se bilaga) Eftersom samtliga frågor handlade om 

fysisk aktivitet och lärarens syn på denna kom svar på frågor som var tänkta att ställas senare 

under intervjuerna och således under ”fel” fråga. Jag kan inte se hur jag skulle kunna ha gjort 

annorlunda. Det som ansågs saknas vid transkriberingen av intervjuerna var lärarnas 

utbildning, vad lärarna ansåg sig få för stöd av rektorerna och om skolornas lokala direktiv. 

För att få svar på dessa frågor skickades de i efterhand ut via mail. Samtliga av de intervjuade 

lärarna svarade. På de frågor som skickades ut via mail fick jag svar omgående. De svarade 

kort och koncist på dessa frågor eftersom de inte bjöd in till vidare diskussion. Om de hade 

funnits med vid intervjutillfället hade svaren möjligtvis kunnat utvecklas vidare med hjälp av 

följdfrågor. 

Genomförande 

Intervjuerna med lärare 1, 2 och 4 har utförts på respektive skola och intervjun med lärare 3 

på ett kafé. Anledningen till att intervju med lärare 3 hölls på ett kafé var att det var påsklov 

den veckan och eftersom skolan ligger en bit utanför staden där vi båda bor fann vi det 

enklare att träffas på detta sätt. I efterhand kan jag inte se att det hade någon påverkan på 

intervjuns resultat. Majoriteten av de intervjuade lärarna bad om att få frågorna skickade till 

sig innan intervjuerna. Jag ansåg att det inte skulle ha någon negativ påverkan på intervjun 

och såg därför inget problem med att göra detta. Jag mailade frågorna till samtliga lärare, 

ungefär 2 dagar innan respektive intervju och på så sätt hade de lite tid att fundera på frågorna 

innan vi sågs och på så sätt ge mer genomtänkta svar vid intervjutillfället.  
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Förförståelse och objektivitet 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till som forskare då det kommer till val av ämne att 

forska inom. Denscombe (2004) tar upp problematiken med forskning och forskningsresultat 

som gynnar ens eget ändamål. En forskare ska inte vara partisk utan objektiv i sin forskning 

och kunna skilja på fakta och värderingar och Denscombe ger rådet att lägga egna värderingar 

åt sidan eftersom risken är stor att de påverkar forskningsarbetets gång. Med detta sagt är det 

som forskare oerhört svårt att vara helt objektiv i sitt arbete och författaren skriver vidare att 

begära objektivitet är att kräva det omöjliga av en forskare. Han beskriver värderingar som en 

del av vår hud och menar att det är inte som ett klädesplagg som går att hänga upp på galgen 

för att för en liten stund ta på sig något annat. Forskare skall sträva mot objektivism även om 

det kan tyckas vara en strävan mot det omöjliga. Eftersom min inriktning på lärarprogrammet 

är - lek, rörelse, idrott & hälsa (Lekridh) där fysisk aktivitet är något som förespråkas och 

lyfts fram som positivt kan det vara svårt att förhålla sig objektiv. Eftersom arbetet inspireras 

av hermeneutiken är det mer tillåtande att vara subjektiv som forskare och som tidigare 

nämnts kan det till och med vara en tillgång att ha en förförståelse för ämnet eftersom 

forskaren då kan leva sig in i den intervjuades situation och ställa relevanta intervjufrågor. 

Patel och Davidsson (2003) 

 

 Databearbetning och tillförlitlighet 

För att öka reliabiliteten och minska det så kallade slumpinflytandet i en undersökning finns 

det vissa saker som man kan tänka på. Patel och Davidsson (2003) menar att ha två 

observatörer vid en intervju ökar reliabiliteten eftersom tillförlitlighet i kvalitativa intervjuer 

ökar när det förutom den som intervjuar finns med en person som skriver ner intervjusvaren. 

Detta visar måttet på reliabiliteten och kallas för interbedömmarreliabiliteten. Att spela in ljud 

som jag gjorde under mina intervjuer och/eller använda sig av film för att i efterhand kunna 

gå tillbaka och registrera vad som sagt eller vilka minspel den intervjuade och intervjuaren 

gjort ökar också interbedömmarreliabiliteten och är ett bra instrument för den som inte har 

tillgång till någon som skriver eller registrerar svaren hos intervjupersonen. Att spela in är 

även att rekommendera för dem som är två vid intervjutillfället eftersom de i efterhand kan gå 

tillbaka och försäkra sig om att de förstått rätt. Eftersom jag utför intervjuerna på egen hand 

använder jag mig av inspelning för att i efterhand kunna lyssna och transkribera intervjuerna 

för vidare bearbetning.  
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Kvalitativ innehållsanalys: 

En så kallad kvalitativ innehållsanalys används för att bearbeta det insamlade materialet och 

för att få fram resultat och kunna göra en analys. Den kvalitativa innehållsanalysen handlar 

om att dela upp den kvalitativa transkriberade intervjun i mindre delar och att kategorisera de 

viktiga delarna i dessa. Gillham (2008) menar att det kan vara svårt att veta vad som är 

substantiellt, alltså det som är viktigt i intervjun, och vad som inte är det men i de flesta fall 

stämmer flera forskares analyser överens när de har dragit slutsatser från samma kvalitativa 

intervjuer genom att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Forskningsetik 

Intervjupersonerna kontaktades via mail och fick då reda på vad arbetet skulle handla om och 

de fick därefter ta ställning till om de ville medverka eller inte. De som valde att vara med i 

studien fick, när vi träffades vid intervjutillfällena, ett skriftligt brev där jag informerade om 

de etiska riktlinjerna enligt de forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I enighet med informationskravet upplystes de medverkade i intervjuerna på vilka villkor de 

deltog i projektet och att deras medverkan var frivillig och att de när som helst hade rätt att 

avbryta sin medverkan.  

 

Intervjupersoner är myndiga och gav sitt muntliga samtycke till att vara med i intervjuarna 

enligt samtyckeskravet. Om genomförandet exempelvis hade varit en enkätundersökning 

med elever under 18 år, hade ett samtyckande från föräldrar eller vårdnadshavare till dessa 

elever krävts.  

 

Intervjupersonerna informerades om att de skulle komma att vara anonyma i projektet på så 

sätt att varken staden där de arbetar i, skolan eller deras namn skulle nämnas i arbetet enligt 

konfidentialitetskravet.  

 

I enighet med nyttjandekravet fick de deltagande lärarna information om att arbetet endast 

skulle komma att användas i forskningssyfte.  
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I brevet klargjordes att deras medverkan var frivilligt och att de när som helst hade rätt att 

avbryta samarbetet. All information som lärarna lämnat är konfidentiell. (Vetenskapsrådet, 

2002) 
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Resultat och analys  
I den kvalitativa innehållsanalysen identifieras de uttalanden som är viktiga i sammanhanget 

för att därefter delas upp i kategorier. Transkriberingsprocessen kan, enligt Gillham, vara 

relativt oordnad eftersom forskaren rör sig fram och tillbaka i texten för att hitta kategorier 

men detta är en naturlig process som hör till den kvalitativa innehållsanalysen. Det första 

steget i processen är som sagt att leta reda på de viktiga uttalanden och därefter bestämma sig 

för kategorier att dela upp dessa i. I transkriptionerna kan man förutom gemensamma 

kategorier även stöta på olikheter. Kategorirubrikerna ska kunna kopplas till innehållet och ge 

en bra beskrivning vad texten handlar om. Gillham menar att det är bättre att göra breda 

kategoriseringar än allt för smala.  

	  

En kort presentation av de intervjuade lärarna 

De fyra lärare som intervjuats arbetar samtliga som klasslärare i årskurs 1. De arbetar inom 

samma kommun men på olika skolor. Nedan följer en kort presentation av lärarna, hur länge 

de har varit verksamma som lärare, vad de har för utbildning och hur närmiljön runt deras 

skolor ser ut.   

 

”Monika” har många års erfarenhet i förskola och utbildade sig till lärare för några år sedan. 

Hon är för tillfället klasslärare i en årskurs 1. Skolan som hon arbetar på ligger nära både skog 

och hav. Monica har ingen utbildning i fysisk aktivitet men har gått fortbildning som 

Naturskolan har erbjudit i utematematik. Monicas rektor uppmuntrar skolans lärare till att 

bedriva utomhuspedagogik och att nyttja naturen runt omkring skolan. 

 

”Birgitta” har många års erfarenhet men enbart från skolan. Genom åren har hon arbetat med 

alla ämnen och även haft ansvar för idrotten på skolan. Skolan som hon arbetar på ligger nära 

stadens centrum. Birgitta har utbildning i idrott och har genom åren gått diverse fortbildningar  

inom fysisk aktivitet såsom ”skrivdans”, pausgymnastik osv. En pedagog på skolan genomgår 

just nu en utbildning i utomhuspedagogik och det är tänkt att hon, efter avslutad kurs, skall 

vara en resurs för hela skolan inom utomhuspedagogik. 

 



	   26	  

”Anna” är relativt nyutexaminerad men har tidigare arbetat inom skolan med elever i behov 

av särskilt stöd. Skolan som hon arbetar på ligger en bit utanför staden och de har tillgång till 

skog och sjö. Anna har utbildning i utomhuspedagogik inom matematik. 

 

”Jessika” har lång erfarenhet i läraryrket och arbetar för tillfället i en årskurs 1 även här har de 

nära till skog och hav. Jessika är utbildad inom idrott och har genom åren även hon gått 

diverse fortbildningskurser inom fysisk aktivitet. 

 

Lärarna menar att utomhuspedagogik och närmiljö spelar en stor roll i 

arbetet med fysisk aktivitet 

 
Under intervjuerna valde samtliga av lärarna att prata om utomhuspedagogik i samband med 

planerad och oplanerad fysisk aktivitet under skoldagen. Likaså då jag innan intervjun frågade 

om de hade någon utbildning i fysisk aktivitet nämnde samtliga vad de hade för utbildning i 

utomhuspedagogik vilket jag tolkar som att samtliga lärare likställer fysisk aktivitet med 

utomhuspedagogik och utomhusvistelse. I enighet med Szczepanski m.fl. (2006) menar 

lärarna att utomhus får eleverna, i samband med andra ämnen, också tillfälle att röra på sig 

och att använda sina sinnen och hela sin kropp på ett annat sätt an vad som ges utrymme för i 

klassrummet. Huvudsyftet med aktiviteten är sällan fysisk aktivitet men i sammanhanget blir 

det en bieffekt. Lärarnas roll här är betydande eftersom det är de som planerar lektioner och 

har då möjlighet att lägga dessa utomhus.  

 

”Vi har ju rätt så ofta utomhuslektioner och då blir det ju automatiskt att det blir nån slags 

fysisk aktivitet även om man har ett annat innehåll också” (Birgitta) 

 

Den fysiska aktiviteten och det sociala samspelet kopplas ihop av en av de intervjuade lärarna 

och då främst i ”lära-känna-varandra”-stadiet som oftast är i början av en termin eller då en ny 

klass möts för första gången.  

 

Ofta används utomhuspedagogiken när det krävs större ytor än vad som finns inomhus på de 

flesta skolor. Att leka och göra samarbetsövningar är ett sätt att lära känna varandra tycker 

Birgitta.  
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”Ibland är de samarbetsgrejer som i början när vi ska lära känna varandra och ha roligt 

tillsammans så använder man sig av skolgården också.”(Birgitta) 

 

Kopplingen mellan utomhuspedagogik och fysisk aktivitet är stark och genomsyrar ofta hela 

intervjuerna. Lärarna pratar om utomhuspedagogik och den naturliga rörelsen. Då de är ute 

rör eleverna mycket på sig. Det faller sig naturligt eftersom de har större ytor att vara på än 

vad de har i skolan/klassrummet vilket även Jagtöien m.fl. (2002) håller med om detta. 

Samma författare pratar om konstruktiv och destruktiv lek vilket Jessika tar upp under sin 

intervju. Hon ser många fördelar med att vara utomhus och att barnen får leka högljutt och 

springa runt utan att bli tillsagda att sakta ner och vara tysta är en av dem. Då blir den lek som 

inomhus lätt är destruktiv till konstruktiv lek i stället.  

 

”Då får de röra sig och de får gapa och skrika och då blir det inte så stora grejer av det.” 

(Jessika) 

 

Lärarna finner utomhuspedagogiken väderberoende vilket nämns i flera av intervjuerna. 

Oftast spenderas mer tid ute under sen vår och tidig höst då det är varmare och, enligt lärarna, 

”bättre” väder. I vissa fall får jag uppfattningen att de inte vill planera utomhuspedagogik i 

förväg eftersom de inte vet hur vädret ska bli.  

 

”Det är en sån där typisk grej, man vet hur bra det är men sen ska det planeras och sen är det 

väderberoende Så har det gått många gånger när man har planerat och så öser regnet ner och 

så blir det pannkaka av alltihopa” (Jessika) 

 

Väderfrågan tas upp av flera lärare och uppfattningen jag får är att om det är varmt och solen 

skiner blir det fler spontana utevistelser och på så sätt också mer fysisk aktivitet under 

skoldagen. Monika pratar om att hon och kollegan stöttar varandra i arbetet och är positiva 

om den ena föreslår någonting.  

 

”Det så bra för min kollega och jag vi kan vara… alltså det funkar väldigt bra samarbetet och 

det kan vara spontant. Hon säger att vi ska göra något sådant, att vi ska gå ut för att det är fint 

väder och då köper jag det eller om jag föreslår henne så hänger hon med på det. Så det är 

jättebra.” (Monika) 

 



	   28	  

Alla de intervjuade lärarna arbetar på skolor där de har nära till skog och i vissa fall hav och 

strand och detta ser de som en enorm fördel i sitt arbete med utomhuspedagogik och fysisk 

aktivitet och när de har utomhuspedagogik är det närmiljön de använder.  

 

”Ofta ger man sig i väg en bit kanske till skogen, att man promenerar.. ” (Anna)  

 

Skolgårdarna utnyttjas flitigt på raster och av fritids men på lektionstid väljer lärarna att ta 

med sina elever utanför skolans område. Alla de intervjuade lärarna har fina naturlika 

skolgårdar med många möjligheter till utomhuslektioner men endast en av lärarna tog upp 

skolgården som en resurs för ute-lektioner.  

 

”Vi har ju en jättefin skolgård. Den använder vi på olika sätt.” (Birgitta) 

 

De övriga talade om närmiljön då de gällde utomhuspedagogik. Detta stämmer överens med 

det som Ingemansson nämner i sin uppsats, att de lärare som har en fin naturlik skolgård är 

mer benägna att uppsöka närmiljöns olika områden för olika aktiviteter. 

 

Möjligheten till rörelse i klassrummen och i övriga inomhuslokaler varierar  

Då lärare pratar om förutsättningarna för fysisk aktivitet i skolan pratar de mestadels om, som 

jag tog upp ovan, utomhusmiljön. Två av de fyra intervjuade lärarna tyckte att de hade bra 

med plats att röra på sig även inne i klassrummet medan två tyckte att det inte fanns några 

möjligheter alls inne i klassrummet.  

 

”Inomhus är det lite svårt att röra på sig.. Nu är vi trettio stycken i vårt klassrum så där är 

liksom ingen yta kvar, det är ju alltså bara möbler överallt.” (Monika) 

 

Detta är tvärtemot vad Trageton (2005) har skrivit om. Han menar att även ett litet klassrum 

går att möblera så att rörelseaktiviteter blir möjliga vilket en av lärarna nämner. Hon försöker 

utnyttja de ytor som finns tillgängliga. 

 

”Inomhus har jag möblerat med flit med stor yta i mitten för att man ska kunna göra lite saker. 

Jag är nöjd med inomhuslokalerna” (Birgitta) 
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Klasserna har tillgång till idrottshallen en gång i veckan och på en skola två gånger i veckan. 

Två av lärarna pratar om att om de hade haft större möjlighet att nyttja idrottshallen så hade 

de gärna gjort det. Anledningarna till att de inte kan använda idrottshallen på det sätt de 

önskar är olika. Anna önskade att hon hade fler timmar i idrottshallen eftersom hon ser de 

stora ytorna som en fördel.  

 

”Hade vi haft idrottssalen mer då tror jag att vi hade försökt förlägga nånting mer där” (Anna) 

 

På Jessicas skola har de tillgång till idrottshallen på eftermiddagarna och fritids skulle kunna 

använda den mycket mer än vad de gör i dag. Anledningen till att de inte använder den flitigt 

är att den ligger en bit bort så antingen måste alla gå eller så går ingen eftersom de inte får 

lämna barnen ensamma där. 

 

”Hade idrottshallen varit lite närmre oss så hade vi nog kunnat använda den bättre på fritids 

eftersom den är ledig på eftermiddagen.” (Jessika)  

 

Lärarna känner ett ansvar för elevernas dagliga fysiska aktivitet 

De lärare som har lång erfarenhet i skolans värld har sett de förändringar som skett i barns 

vardag. Att barnen blir skjutsade av sina föräldrar mycket mer i dag än för 10 år sedan är 

något som en av lärarna reflekterar över.  Lärarna konstaterar precis som Bolling (2003) att 

det sker förändringar i vårt sätt att röra oss och att vi för varje generation blir lite mer 

stillasittande och rörelsevanan är inte lika stor som för några år sedan.   

 

”Det är en sak som jag känner att barn inte är vana vid i dag – att gå långt.. Det tycker jag har 

förändrats men det är ju en vanesak. Barn rör sig allt mindre på grund av  allt ”skärmsittande” 

av alla slag som är i dag. De behöver leka överhuvudtaget.” (Birgitta) 

 

Birgitta berättar att hon känner ett visst ansvar för att barnen i hennes klass ska få tillräckligt 

med rörelse under dagen. Detta eftersom vissa elever går direkt från skolan och sätter sig 

framför datorn eller tv:n. När de ska någonstans brukar hon, i stället för att ta bussen, gå med 

klassen eftersom de, som hon beskriver ovan, inte är vana vid att gå långt. 
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En annan lärare ser också samma problem och associerar till sina egna barn. Jag tolkar 

lärarnas svar som att de underförstått tycker att elevernas föräldrar borde ta ett större ansvar 

än vad de gör i dag för att minska skärmtiden och öka den tid då barnen är fysiskt aktiva. 

 

”De barn som inte idrottar som man vet att dom går ju direkt hem till datorn. Det gör ju mina 

barn också men nu håller de ju på mycket med idrott men om de inte hade gjort det vad skulle 

jag erbjuda då? Det är ju datorn som drar det är ju bara så.” (Jessika 

Att lägga in rörelsepauser under lektionerna ökar elevernas koncentration  

Något som alla fyra lärarna är överens om är att de yngre barnen behöver röra på sig 

emellanåt. De har svårt att sitta still och koncentrera sig på samma sak längre stunder. I likhet 

med det Wolmesjö beskriver så upplever de att klassrumsklimatet blir bättre och att barnen 

kan koncentrera sig mer om de får röra på sig.  

 

”Ibland ser man att det blir lite långt och att de inte orkar. Då gör man en liten rörelsepaus 

med rörelser man hittar på i stunden – fantiserar eller tar lite sånger där man använder hela 

kroppen.” (Birgitta) 

 

Ett tecken på att eleverna behöver en paus kan vara att de går och vässar pennan eller går på 

toaletten ofta. Som både Raustorp (2004) och Wolmesjö (2006) beskriver är barns fysik 

annorlunda än vuxnas och växande barn behöver röra på sig emellanåt. Lärarna känner sina 

elever väl och ser tecken på när det är dags att ta en paus från sittandet och låta eleverna få 

röra på sig.  

 
”Man vet ju att när nån går och vässar pennan, det är ofta samma elever som gör det, då är det 

en typ av fysisk aktivitet för dom. Det är viktigt att inte skälla bara för att de inte sitter på sin 

plats.” (Anna) 

 

Likaså menar Jessica som tar en spontanpaus när hon märker att eleverna behöver det.  

 

”I bland bryter vi av lektionerna med exempelvis ”Simon says” och sen har vi ju rytmiken där 

vi sätter på musik ibland och bara hoppar och studsar och så får de dansa och så spelar vi 

luftgitarr. Det går inte i denna åldern att sitta still..då måste man bryta av. (Jessica) 
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Lärarna anser att rasterna på skolgården spelar en viktig roll för den 

dagliga fysiska rörelsen  

När de intervjuade lärarna pratar om oplanerad fysisk aktivitet nämns skolgården och rasterna 

som en viktig källa till fysisk aktivitet och lek. Alla fyra lärare tycker att de har trevliga 

skolgårdar som är bra byggda för aktiviteter och lek vilket enligt Bremberg (2004) är viktigt 

för att stimulera barns sinnen och rörelseglädje. En av lärarna passar på att anordna 

organiserad aktivitet den första delen av rasten vilket även gynnar samarbete och gemenskap i 

klassen. 

 

”I dag började vi med att de fick turas om att bestämma vilken lek man ska göra när man 

kommer ut på rasten. Sen behöver man inte göra den hela rasten men man kan börja med att 

göra det och att de då är tillsammans allihopa.” (Monika) 

 

En lärare utnyttjar rasten på ett annat sätt. Hon låter sina elever vara ute cirka tio minuter 

extra varje långrast och låter de sedan arbeta längre pass vilket de enligt henne orkar bättre då.  

 

”Sen är jag väldigt bra på att inte ta in dem efter rast utan jag låter dem ofta vara ute fem tio 

minuter länge men då när rasten är slut för alla andra går jag också ut, vi har ju rastvakt 

annars, och då får de leka en stund själva så de har rätt mycket fysisk aktivitet utöver för jag 

tycker det är viktigt att de får vara ute under en längre period och framförallt leka ihop sig och 

röra på sig.” (Jessika) 

Utbildning och förnyelse är viktigt i arbetet med fysisk aktivitet  

Lärarna som jag har intervjuat har alla olika utbildningar. Gemensamt är att de alla har någon 

sorts utbildning i antingen fysisk aktivitet eller utomhuspedagogik. Vissa har fått det genom 

sin utbildning medan andra har fått gå kurser genom skolan som de är anställda på. De vittnar 

alla om att det är ett positivt klimat på skolorna när det handlar om fysisk aktivitet.  

 

”Vi är med i ett projekt som heter SMILE. Övergripande mål för utvecklingsarbetet är att 

utveckla nya lärprocesser utomhus och med en "röd tråd" i undervisningen - från de yngsta 

barnen i förskolan till de äldsta i skolan.” (Monika) 

 

En annan lärare svara kort och koncist på frågan om utbildning.  
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”…jag skulle gärna vilja ha mer utav den varan.” (Anna) 
 

Rektorernas inställning påverkar lärarnas arbete med fysisk aktivitet  

Ingen av de intervjuade lärarnas skolor har någon lokal pedagogisk planering angående fysisk 

aktivitet. Däremot uppger alla fyra att de har rektorer som uppmanar och är positiva till fysisk 

aktivitet. Att få stöd av sin rektor i olika situationer är något Robertsson Hörberg (1997) 

menar är viktigt för lärare.  En skola har valt att skicka en person på kurs i utomhuspedagogik 

för att sedan låta denne lära ut till kollegorna på skolan.  

 

”Vår rektor uppmuntrar oss i att vara ute mycket, så där har vi fullt stöd. En lärare här på 

skolan läser en kurs på halvfart i "Utomhuspedagogik" och det är tänkt att hon ska vara en 

resurs för hela skolan, enligt vår rektor. Han har precis köpt in flera olika böcker inom 

detta område” (Monika) 

 

Även på Annas skola uppmuntrar rektorn till fysisk aktivitet. 

 

”Rektorn på vår skola tycker om all typ av fysisk aktivitet och han känner även till våra 

önskemål om fortbildning i utematte.” (Anna) 

Lärarna anser att fysisk aktivitet bidrar till att eleverna lär känna sin 

kropp  

 
Precis som Jagtöjen m.fl. (2002) anser lärarna att ett syfte med fysisk aktivitet är att eleverna 

ska lära känna sina ”nya” kroppar för att veta vad de har den och på så sätt bli mer självsäkra i 

sin egen kropp.  

 
”De ska lära känna sin egen kropp, att de ska hitta balansen, kunna styra den, bli medvetna 
om sina egna kroppar med den fysiska aktiviteten.” (Monika) 
 
Även Birgitta menar på att fysisk aktivitet bidrar till en större kroppskännedom.  
 
”Att lära känna sin kropp och vad man slutar och börjar någonstans.” (Birgitta) 
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Att som lärare ha inflytande på elevers dagliga fysiska aktivitet 

De intervjuade lärarna är alla överens om att de har en viss påverkan på hur mycket elever rör 

sig. De påpekar att de har möjlighet att lägga in fysisk aktivitet i veckoplaneringen. Det 

handlar om lärarens eget intresse för fysisk aktivitet och att det spelar roll för hur mycket 

rörelse som finns på schemat.  

 

”Visst kan jag påverka. Det kan man i allra högsta grad. Och sedan är det inställningen. Min 

inställning till hur viktigt jag tycker att det är, det påverkar ju också.” (Monika) 

Jessica betonar även hon att lärarens inställning och intresse för olika ämnen påverkar hur 

lektionerna ser ut.  

  

”Jag kan ju välja att lägga in musik varenda dag för att jag är intresserad av det och en annan 

lärare kan läggga in fysisk aktivitet så att man har ju mycket makt och mycket att säga till 

om” (Jessika)   

 

För att eleverna ska få ett framtida intresse för att röra på sig tycker en lärare att det är viktigt 

att de får prova på så mycket som möjligt i skolan.  

 

”Barnen ska bli serverade ett smörgåsbord av fysiska aktiviteter.” (Birgitta) 

 

I likhet med Szczepanski m.fl. (2006) misstänker en lärare att många elever inte rör sig 

överhuvudtaget utanför skolan och att lärares engagemang i frågan därför är värdefullt. 

  

”Men jag tror ju att för en del elever är det ju nästan det enda ställe där de rör sig så mycket, 

det är ju skolan. Jag tror att vi har ganska stort inflytande där.” (Anna) 
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Diskussion 
I detta kapitel återfinns metoddiskussion, resultatdiskussion, slutord, didaktiska implikationer 

och förslag till vidare forskning.  

Metoddiskussion 

I undersökningen användes kvalitativa intervjuer med låg grad av standardisering. 

Intervjuerna utfördes på detta sätt för möjligheten att ställa följdfrågor och följa upp 

eventuella spår som de intervjuade lärarna kunde tänkas komma in på. Intervjuerna flöt på 

som ett vanligt samtal och troligtvis såg lärarna intervjuerna som ett samtal mellan två 

människor.  Lärarna verkade alla trovärdiga och berättade gärna vad de gjorde för att erbjuda 

eleverna möjlighet till daglig fysisk aktivitet. Eftersom jag varit VFU-elev hos vissa av dem 

eller träffat dem tidigare visste det alla om att lärarprogrammet som jag går har inriktningen 

idrott och hälsa. Vid transkriberingen av intervjuerna, och även vid intervjutillfällena, 

uppfattade jag det som om lärarna gjorde sitt allra yttersta för att ge mig positiv information. 

Under intervjuerna talades det nästan uteslutande om fördelarna med fysisk aktivitet vilket så 

här i efterhand kan ses, troligtvis har att göra med min förförståelse för ämnet att göra. 

Sannolikt har jag påverkat lärarna, dels vid intervjutillfället och dels vid innehållsanalysen då 

jag tolkat deras svar. Enligt Patel och Davidsson (2003) är förförståelsen för en forskare som 

inspirerats av hermeneutiken en tillgång eftersom denne kan leva sig in i den intervjuades 

situation och det är därmed en tillgång att tillåta sig att vara subjektiv i sin forskning.  Om 

någon med annan inriktning på lärarutbildningen hade gjort intervjuerna finns en viss 

möjlighet att resultatet blivit annorlunda. Möjligtvis hade lärarna valt att ta upp fler negativa 

aspekter som kravet på fysisk aktivitet medför? Trots detta tolkas svaren som trovärdiga men 

med viss glorifiering. Det finns därmed en risk i att validiteten i undersökningen är låg. 

Eftersom undersökningen enbart består av kvalitativa intervjuer är resultat- och 

diskussionsdelen ett resultat av tolkningar av intervjusvaren. Slutsatserna i denna 

undersökning är således de som dragits efter att svaren tolkats och därför kan reliabiliteten 

också anses låg.  Eftersom intervjuerna är i liten skala går det inte heller att generalisera 

resultaten, dock ligger kvaliteten i kvalitativa intervjuer i att kunna se mönster vilket betyder 

att generaliserbarheten spelar en mindre roll. Vid påbörjandet av innehållsanalysen fann jag 

att lärarnas åsikter hade fler likheter än olikheter och kategoriseringen tydde sig, efter en 

stunds granskande, av transkriberingarna ganska självklar. Att använda sig av innehållsanalys 
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kan till en början vara, precis som Gillham (2008) tar upp, ganska rörig men genom att testa 

sig fram når forskaren slutligen ett resultat som är väl genomtänkt. Eftersom syftet med 

undersökningen var att ta reda på lärares åsikter om den fysiska aktiviteten i skolan var det 

viktigt att fokus hamnade på lärarna tänkande och tyckande i innehållsanalysen.  

Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet och undersökningen var att ta reda på hur fyra lärare ansåg sig förvalta 

skolans uppdrag om daglig fysisk aktivitet. Genom intervjuer med fyra lärare framträder en 

bild av hur dessa lärare uppfattar sin vardag i skolan och hur uppdraget om fysisk aktivitet får 

ta plats bland de övriga uppdrag en lärare har. Det är viktigt att vara medveten om att det inte 

bara är intervjuaren som har tolkat lärarnas svar utan att de även själva har tolkat sin situation. 

Förutom de observationer som gjorts under VFU-perioder har varken lärare eller elever 

observerats i det dagliga arbetet. Frågeställningar var: Vad anser läraren om sin roll då det 

handlar om att aktivera eleverna fysiskt under dagen och hur anser sig lärare använda fysisk 

aktivitet som verktyg under skoldagen, i vilket sammanhang och med vilket syfte? 

 

Undersökningens resultat är att lärarna ser uppdraget om fysisk aktivitet som alla de övriga 

uppdragen som ingår i läroplanen. De strävar mot att uppfylla dem men känner att tiden inte 

alltid räcker till. Fysisk aktivitet, är vad som förståtts, genom intervjuerna något som är laddat 

med mycket känslor och kanske till och med skuld över att inte hinna med så mycket som 

skulle viljas. Under intervjuerna tolkas svaren som om flera av lärarna urskuldade sig över att 

de inte hinna med lika mycket som de skulle vilja. Detta stämmer överens med det Robertsson 

Hörberg (1997) skriver om lärares stress och ständiga dåliga samvetet att inte hinna det som 

bör hinnas. Eftersom fysisk aktivitet än så länge bara är ett strävansmål får det i stressiga tider 

stå tillbaka för de inom skolväsendet viktigare uppnåendemålen. En av de intervjuade lärarna 

menade ”att sträva gör vi ju dagligen” och de uttrycker i intervjuerna hur viktigt ämnet är. 

Lärarna är överens om att de har en betydande roll för elevernas dagliga fysiska aktivitet 

samtidigt som de är överens om att även föräldrar och barnen själva måste ta ansvar för att de 

rör på sig. 

 

Som tidigare nämnts i resultat/analys delen är det utomhuspedagogik som dominerar då lärare 

talar om fysisk aktivitet. Att barnen rör mer på sig då de är utomhus är alla överens om. Tiden 

för utomhuspedagogik är enligt lärarna begränsad till de varmare tiderna på året vilket betyder 

att elevernas utomhustid under vinterhalvåret är begränsad till rasterna. Kanske kan det ha att 
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göra med avsaknad av utbildning och därmed kunskap i hur uterummet även skulle kunna 

nyttjas under vinterhalvåret. Szczepanski m.fl. 2006 menar på att det krävs god kunskap om 

hur utomhusundervisningen skall utformas för att den ska bli givande för eleverna. Dessa 

lärares saknar kunskap om hur de skulle kunna utforma undervisningen utomhus under 

vinterhalvåret och sett till Szczepanski m.fl. kan det tolkas som att de då gör helt rätt i att 

hålla undervisningen inomhus.  Kraepelien-Strid & Nilsson (2009) pratar även de om hur 

viktigt det är med lärares utbildning för att det de sedan lär ut ska hamna på en bra nivå även 

för eleverna i grundskolan. De har genom sina undersökningar sett att brist på utbildning 

sänker standarden på undervisningsnivån. Samtliga lärare i min undersökning uppgav att de 

gärna skulle vilja få mer fortbildning i utomhuspedagogik vilket då skulle kunna höja 

undervisningsnivån. Under en intervju visar sig det sociokulturella perspektivet som en del av 

skolmentaliteten då rektorn på skolan väljer att skicka en pedagog på utbildning i 

utomhuspedagogik för att sedan låta denne dela med sig av sin kunskap till de övriga i 

arbetslaget. För att höja den allmänna kompetensen på skolor skulle fler behöva bli bättre på 

att både dela med sig av sin egen kompetens men också låta en kollega dela med sig av det 

som den är mer kunnig på. För att kunna nå nästa utvecklingszon behöver människan ta hjälp 

av de som är mer kunniga inom ett område. (Säljö, 2000)  

 

Det så kallade ”zapp-samhället” kom på tal under en intervju. En av lärarna ansåg att hennes 

lärarroll och sättet som hon undervisade på har förändrats under de senaste åren. Barn är 

numera vana vid att ta fjärrkontrollen och ”zappa” vidare på tv:n när de tröttnar på ett 

program likaså då det kommer till datorer. De får otroligt många intryck under en dag och de 

är inte vana vid att sitta stilla så länge som det ibland krävs av dem i skolan. Denna lärare 

ansåg att lärare bör anpassa sig efter detta och göra sina lektioner lite ”roligare” med kortare 

intervaller som passar barns kroppar utmärkt, vilket både Raustorp (2004) och Wolmesjö 

(2006) lägger tyngdpunkt på.  ”Zapp-samhället” är något som lärarna är oroliga för har det 

framkommit under intervjuerna. Barnen i dag sitter för mycket framför datorn och tv:n och 

därför blir stillasittande men utvecklingen av tekniken kommer troligtvis inte att avstanna. 

Min mening är att lärare måste börja se tekniken som en tillgång och inte ett hot. Teknik och 

fysisk aktivitet och flertalet ämnen går utmärkt att kombinera. Det finns exempelvis telefoner 

med inbyggda GPS;er och stegräknare. När klassen har varit ute och gått, cyklat eller sprungit 

kan dessa data läggas in på datorn för att senare användas i matematiken för att göra tabeller, 

räkna avstånd och mycket mer. Tekniken går framåt och du kan stå hemma i din egen bostad 

och spela tennis, pingis, fäkta eller dansa med en motståndare på tv:n eller datorn. Tekniken 
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är en guldgruva om vi bara våga gräva och se efter vad vi hittar. I stället för att förbjuda så 

uppmuntra till rörelseprogram. Jag har inte hittat någon forskning som är positiv till datorer i 

samband med fysisk aktivitet men kanske kommer detta i framtiden. Raustorp (2004) 

förespråkar stegräknaren och menar att det är ett bra hjälpmedel i jakten på mer fysisk 

aktivitet eftersom resultatet av aktiviteten blir synlig genom att elever och lärare kan se hur 

mycket eleven rört sig och som nämnts skulle detta gå att använda i exempelvis matematiken 

för att föra tabell över antal steg som klassen tagit på exempel en vecka eller månad. Alla 

lärare nämner skolgården och raster men det är ändå nämnvärt att de inte pratar mer om raster 

och de fina skolgårdar som många skolor i Sverige har. De flesta elever rör på sig under 

rasten. De spelar exempelvis fotboll, gungar, hoppar hopprep och leker kurragömma. Enbart 

genom att konstruera skolgårdar som uppmuntrar till lek och spring har skolorna i stort sett 

uppfyllt strävansmålet om daglig fysisk aktivitet.  

Slutord, didaktiska implikationer samt förslag till fortsatt forskning  

Som pedagoger har vi möjlighet att påverka hur mycket barnen rör på sig under dagen samt 

hur aktiviteterna skall se ut. Det är vi som till viss mån bestämmer över tiden i skolan och vad 

som ska prioriteras. Som tidigare nämnts anser de intervjuade pedagogerna att barn blir mer 

och mer stillasittande. De får skjuts till skolan av stressade föräldrar som inte har tid att gå 

eller cykla med sina barn samt att tv och datorer lockar mer för vissa barn än vad utomhuslek 

gör. På vissa skolor börjar de dagen med en promenad vilket är ett av de enklaste sätten att 

öka den fysiska aktiviteten under skoldagen. Under de tidiga åren i skolan sker en enorm 

utveckling i kroppen och det är av betydande vikt att barn får möjlighet att röra på sig. Genom 

att erbjuda elever fysisk aktivitet och göra det till en vana blir det inget jobbigt eller 

ansträngande för varken elev eller lärare och förhoppningsvis följer detta tänkande med upp i 

de äldre åldrarna också. Ett förslag till vidare forskning är att göra en jämförelse mellan elever 

i grundskolans tidiga år och elever i grundskolans senare år. Skiljer sig dessa elevers 

rörelsemönster åt och i så fall hur och vad kan det i så fall bero på?  

 

 

 

Avslutningskommentar 

Undersökning har visat på att pedagoger är måna om att elever ska bli erbjudna tillfällen till 

fysisk aktivitet under skoldagen men att de inte känner att de har tid till att planera och 
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genomföra detta. Baserat på intervjuer och tolkningar av dessa anses att lärarna i denna 

undersökning förvaltar sitt uppdrag på ett godtagbart sätt även om de ibland inte själva verkar 

anse detta. Efter att ha gjort praktik i en skola i Asti, Italien anser jag att svenska skolan är 

långt framme då det kommer till att erbjuda elever tillfällen till rörelse. Enbart rasterna som 

spenderas utomhus på fina skolgårdar som uppmanar till lek fyller en stor del av det dagliga 

rörelsebehovet. Precis som Myndigheten för skolutvecklings rapport (2005) visar så verkar 

det inte finnas några större svårigheter att hitta former för fysisk aktivitet upp till årskurs 6 

och kanske är det så att det inte är i de lägre åldrarna problemet med stillasittande barn finns 

även om grunden läggs här. Borde vi i stället satsa mer på fysisk aktivitet under de senare 

åren inom grundskolan? Undersökning har visat att lärare mer eller mindre medvetet erbjuder 

gott om tillfällen till fysisk aktivitet och att problemet snarare handlar om stillasittande på 

fritiden. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 
Vad är fysisk aktivitet för dig? 
 
Har ni lektioner där planerad fysisk aktivitet ingår?  
(I så fall, vid vilka tillfällen och hur ofta?) 
 
Hur ofta har ni lektioner där oplanerad fysisk aktivitet ingår?  
(I så fall vilka, vid vilka tillfällen och hur ofta?) 
 
Hur ser du på fysisk aktivitet i förhållande till lärande? 
 
Vad anser du att barnen kan få ut av fysisk aktivitet/ i vilket syfte arbetar ni med fysisk 
aktivitet?  
 
Hur tror du att du som pedagog kan inverka på barns fysiska aktivitet?  
 
Vilka förutsättningar har du och eleverna i arbetet med fysisk aktivitet? 
 
De kompletterande frågorna som skickades ut via mail 

 

Har du någon utbildning i fysisk aktivitet eller utomhuspedagogik? I så fall vad för 
någon?  Om inte - skulle du vilja ha? 
 
Känner du att du får stöd av din rektor i arbetet med fysisk aktivitet? Ex. fortbildning, 
uppmuntran etc. 
 
Har din skola några lokala direktiv angående fysisk aktivitet i det vardagliga arbetet?  
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Bilaga 2  
Brev till lärarna som valde att medverka 

 

Hej! 

 

Tack för du har valt att medverka i min studie om hur lärare ser på fysisk aktivitet i skolan. I 

mitt examensarbete kommer du att vara helt anonym och skolan du arbetar på kommer att 

nämnas som en kommunal skola i Västsverige. Förutom din intervju kommer 5 andra 

intervjuer med lärare i Halmstads kommun att tas med i arbetet. Jag kommer att analysera era 

svar och bl.a. titta på likheter och skillnader i dessa.  

 

Deltagandet är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta ditt medverkande utan 

motivering, din intervju kommer då inte att tas med i examensarbetet. Arbetet är endast avsett 

att användas för forskningssyfte. Forskningsresultaten kommer att offentliggöras och finnas 

tillgängliga på internet.   

 

 

Mina kontaktuppgifter:  

Emma Nordin 

070-67 68 748 

nordin.emma@gmail.com 

 

Kontaktuppgifter Högskolan i Halmstad 

Delkursansvarig: Anders Nelson 

076-829 74 88 

Anders.Nelson@hh.se  

 

 

 
 


