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Sammanfattning: 
Bakgrund: Fysisk aktivitet är en viktig del i ett barns utveckling. I Sverige 
rekommenderas barn att vara fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen. Barn är 
fysiskt aktiva bland annat för att det är roligt, göra något de är bra på och att hålla sig i 
form. Många tidigare studier har dragit slutsatsen på hur viktig skolans roll i påverkan 
av barns fysiska aktivitet. Många skolor idag är dåligt utvecklade när det gäller 
hälsofrämjande åtgärder men det finns en stor potential att utvecklas. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa vad skolan har för hälsofrämjande åtgärder 
under skoltid för att öka den fysiska aktiviteten hos barn i åldrarna 6-12 år. 
Metod: En systematisk litteraturstudie har genomförts för att samla in aktuell 
forskning och kunskap för att få en överblick över området. Insamling av artiklar har 
skett genom sökningar via databaserna Pubmed och Academic Search Elite. Studiens 
urval innehåller tio artiklar som fokuserar på barn mellan 6-12 år och skolans åtgärder 
för att öka deras fysiska aktivitet. Relevanta artiklar för studien har kritiskt granskats 
och bedömts efter en vedertagen mall. Materialet bearbetades systematiskt för att nå 
det väsentliga och kunna identifiera mönster och tematisera dessa. 
Resultat: Studien resulterade i tre teman som skolor kan arbeta med för att främja 
fysisk aktivitet hos barn. Skolor kan förändra schema och undervisning, påverka 
barnens transport till och från skolan samt utveckla skolans omgivning. Tidigare 
studier har visat att genom att fördubbla antalet idrottslektioner, integrera fysisk 
aktivitet i undervisningen, uppmana elever att aktivt transportera sig till skolan samt 
utveckla omgivning kring skolan har varit bra metoder för att främja fysisk aktivitet 
hos skolbarn. 
Implikation: Den praktiska nyttan av studien är att skolor kan arbeta vidare mot att 
förbättra barns fysiska aktivitet. Detta genom att ta del av föreliggande studiens 
resultat och implementera dessa i sin ordinarie verksamhet. För vidare forskning kan 
en kvalitativ studie genomföras för att undersöka vad skolan som verksamhet gör för 
att främja fysisk aktivitet för barn. Ett tillvägagångssätt skulle kunna vara att besöka 
skolor i olika delar av landet för att intervjua rektor eller andra lämpliga informanter 
som arbetar med hälsofrämjande frågor. Detta för att få en inblick i hur skolorna 
arbetar med dessa frågor. En möjlighet är att utifrån studiens resultat skapa en 
intervention som kan implementeras för att påvisa de eventuella positiva effekter som 
kan ge barnen en ökad fysisk aktivitet. 
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Abstract 
Background: Physical activity is a vital part in a child’s development. In Sweden 
children are recommended to be physically active (PA) at least 60 minutes per day. 
Children are physically active because of it’s fun, doing something they’re good at 
and keeping them self in shape. Many previous studies have shown how important the 
school’s role is for motivating children’s PA. Many schools today are badly 
developed when it comes to health promotion but there is a big potential to improve.  
Aim: The aim of this study was to illustrate what healthpromoting measures schools 
have during schoolhours to increase physical activity in children aged 6-12 years. 
Methods: A systematic literature study was conducted to gather the latest research 
and knowledge to get an overview over the subject. Collection of articles has been 
done by searching through the databases PubMed and Academic Search Elite. 
The study’s samples are articles focused on children between 6-12 years old and what 
schools can do to increase the children’s PA. Relevant articles for this study have 
been critically analyzed and judged after a recognized format. The material was 
processed systematically to reach to essential and to identify patterns and thematized. 
Results: This study resulted in three themes that schools can work with for promoting 
PA among children. Schools can change the curriculum and tutoring, affect the way 
children transport themselves to and from schools and improve the surroundings at 
each school. Previous studies has shown that through duplicating the number of 
physical education (PE-classes), integrating PA with the education, encourage 
students to active commuting to and from schools and also improve the schools 
surrounding have been good methods for promoting PA in schoolchildren.  
Implication: The practical benefits of this study is that schools can work towards 
improving children's physical activity. This by partaking the present study's findings 
and by implementing them into their regular activities. For further research can a 
qualitative study be conducted to investigate what schools actually do to promote PA 
for schoolchildren. One approach could be to visit schools all over the country to 
interview principals or other relevant informants that works with health-promotion. 
This to get a insight in how schools works with these questions. An other approach is 
to, based on this study, create an intervention that could be implemented.  
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Inledning  

I Sverige förefaller en stillasittande fritid vara vanligare bland barn än jämfört med 

andra europeiska länder (Folkhälsoinstitutet (FHI), 2009). En faktor som kan ligga 

bakom dessa fakta är det ökade välfärdssamhället som existerar idag. Ett samhälle 

som går mot en mer stillasittande och ohälsosam livsstil (FHI, 2009). Statistik visar 

att 94 % av barn och ungdomar i åldern 7-14 år deltar i minst en aktivitet i veckan 

som varar i minst 20 minuter. Forskning visar dessutom på att 66 % av barn och 

ungdomar i åldern 13-20 år tävlar i idrott (Riksidrottsförbundet (RF), 2010). Trots att 

statistiken låter positiv finns det ett orosmoln då andelen fysiskt aktiva barn i Sverige 

är lägre i jämförelse med andra europeiska länder (FHI, 2009). Fysisk aktivitet är en 

viktig byggsten för att barn ska bli starka och friska som vuxna. En aktiv livsstil 

bygger upp barnens skelett samtidigt som det minskar deras problem med 

rörelseapparaten. Rörelse i sig är en ovärderlig del i barns utveckling, såväl socialt, 

personligt och motoriskt (RF, 2009). Studier visar att fysisk inaktivitet kan leda till 

förtidig död, hjärt- och kärlsjukdomar, slaganfall, vissa cancerformer, typ-2 diabetes, 

benskörhet, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och fetma. Gemensam nämnare 

för alla dessa åkommor är fysisk inaktivitet och en stillasittande fritid (FHI, 2006). 

Lek ger barn även en möjlighet att utbyta idéer, umgås och bilda egna uppfattningar. 

Barn börjar redan i tidig ålder att jämföra sig med andra barn och fysiskt aktivitet är 

ett bra hjälpmedel för att tidigt stärka deras självförtroende (Bunker, 1991). Skolan är 

en arena där individerna kan påverkas i tidig ålder och i Skolverkets läroplan står det 

att elever ska ges förutsättningarna för att utveckla goda levnadsvanor. Eleverna ska 

även få kunskap om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande (Skolverket, 2011). 

Bakgrund 

Folkhälsoperspektiv  
Sveriges regering har tagit fram elva folkhälsomål inom olika områden som ska bidra 

till en förbättrad hälsa bland den svenska befolkningen (FHI, 2010). Denna studie kan 

kopplas till två folkhälsomål; 9. Ökad fysisk aktivitet och 3. Barn och ungas 

uppväxtvillkor. Inom dessa mål är fysisk aktivitet en förutsättning för ökad hälsa för 

hela befolkningen. Inom målet Ökad fysisk aktivitet finns tre delmål och där två 
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stycken är intressanta för studien: 

- Mer fysisk aktivitet i förskola, skola och anslutning till arbetet.  

- Mer fysisk aktivitet under fritiden (FHI, 2010). 

 

I Region Halland (2009) arbetar man utifrån en folkhälsopolicy som innefattar fem 

instansområden som ska utföras inom fyra arenor, däribland förskolan och skolan. 

Regionen arbetar efter samma rekommendationer som Nordiska Rådet tagit fram och 

som nämns nedan. De förespråkar att regelbunden fysisk aktivitet har stor betydelse 

för människors hälsa både mentalt och fysiskt. Samtidigt som det är viktigt att 

människors utemiljö inbjuder och underlättar för fysisk aktivitet (Region Halland, 

2009). Nordiska rådet (FHI, 2006) har tagit fram en rekommendation för hur fysiskt 

aktiva barn och unga bör vara. Denna rekommendation innebär minst 60 minuter per 

dag. Aktiviteterna ska vara så varierade som möjligt för att ge barn bland annat bättre 

kondition, starkare muskler, mer rörlighet, bättre koordination samt kortare 

reaktionstid. Dessutom kan dessa 60 minuter delas upp under dagen i flera kortare 

pass. Istället för 60 minuter daglig aktivitet går det även att utöva tre pass gånger 30 

minuter i veckan med hög intensitet för att nå samma resultat (FHI, 2006). 

 

Med fysisk aktivitet menas all kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som 

resulterar i en ökad energiförbrukning (Nationellt centrum för främjande av god hälsa 

hos barn och ungdom (NCFF), 2010). Med motion menas planerad eller strukturerad 

fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller flera komponenter 

av fysisk kondition, som syreupptagningsförmåga, muskelstyrka och 

muskeluthållighet. Med träning menas att det finns en målsättning att öka 

prestationsförmågan (NCFF, 2010). Gruppen barn innefattar alla individer som är 

under 18 år enligt United Nations Children’s Fund´s (UNICEF) barnkonvention 

(UNICEF, 2009). 

Fysisk aktivitet och dess fördelar för barn 
Enligt Socialstyrelsen (2009) finns det en skillnad mellan pojkar och flickor när det 

gäller deras mängd av fysisk aktivitet på fritiden. Bland flickor i årskurs fem var det 

en tiondel som under fritiden tränade mindre än en gång i månaden. Bland pojkar i 

samma årskurs var det nästan en tiondel som under fritiden tränade mindre än en gång 

per månad (Socialstyrelsen, 2009). 2009 registrerades cirka 23,5 miljoner 
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aktivitetstillfällen för ungdomar mellan sju och fjorton år där pojkar stod för 59,2% av 

de tillfällena och flickor för resterande tillfällen (RF, 2010). 

 

Riksidrottsförbundet (RF, 2009) har publicerat en rapport angående varför fysisk 

aktivitet är viktig för barn. För barn är träning viktig för att bland annat bygga upp ett 

hårt skelett, uppleva ett ökat välbefinnande, få ett bättre självförtroende, en minskad 

stressupplevelse samtidigt som det minskar problem med rörelseapparaten. Dessutom 

är rörelse en ovärderlig del i barns utveckling. Både socialt, personligt såväl som 

motoriskt (RF, 2009). Enligt Vicente-Rodriguez’s (2006) granskning av skelettets 

utveckling bland barn går det att komma fram till att människans skelett anpassar sig 

snabbt efter den belastning som den utsätts för och inte mer än så. Det vill säga att 

mycket fysisk aktivitet leder till ett hårdare och starkare skelett medan lite fysisk 

aktivitet leder till ett mindre hårt och skörare skelett. Rodriguez granskning visar även 

sambandet mellan mycket muskelmassa och starkt skelett vilket ytterligare påvisar 

relationen mellan en stark kropp och fysisk aktivitet (Vicente-Rodriguez, 2006). 

Bunker menade redan 1991 att fysisk aktivitet var viktigt för barns utveckling. Lek 

och aktivitet ger barn flera möjligheter för att till exempel umgås, utbyta idéer och 

bilda egna uppfattningar som hjälper dem att växa som individer. Barn börjar tidigt 

utvärdera sig själva i jämförelse med andra och för att få bättre självförtroende behövs 

rätt information om deras prestation från ledare och lärare. Ledare och lärare måste ge 

barn möjligheter att lyckas för att på så sätt öka deras självförtroende. Dessutom 

måste aktiviteterna vara anpassade för barn på deras nivå och varken vara för lätta 

eller för svåra (Bunker, 1991). Dessutom har studier visat att fysisk aktivitet är 

effektivt mot psykisk ohälsa. Detta genom att fysisk aktivitet hjälper människor att 

minska oro och ängslan, höja sinnesstämningen samt förbättra sin kroppsuppfattning 

(FHI, 2006). 

Orsaker till att barn är fysiskt aktiva 

Barn idrottar och motionerar av flera anledningar (Weinberg & Gould, 2011). 

Anledningarna är bland annat för att ha roligt, göra något de är bra på, förbättra sig, 

hålla sig i form, motionera, vara med i ett lag, träffa nya vänner och att tävling i sig är 

spännande. Skillnader mellan pojkar och flickor finns i hur de rangordnar vilka 

anledningar som är viktigast för att delta. För både pojkar och flickor är att ha kul på 

förstaplatsen (Weinberg & Gould, 2011). Det är dock viktigt att påpeka att barn inte 
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bara har en anledning till sitt deltagande utan flera. När barn känner sig uppskattade 

och kompetenta i en aktivitet så fortsätter de (Weinberg & Gould, 2011). Studier 

påvisar även att barn motionerar för att få fysiska och psykiska fördelar och för att 

uppleva lite frihet från vuxenvärldens kontroll och regler. Andra faktorer som 

påverkar är grönområden och återvändsgränder i den närliggande utemiljön 

(Brockman, Jago, Fox, 2011). Baldwin och Caldwell (2003) skriver om ett kontinuum 

för motivation. Den speglar allt från ”Jag vill”, till ”Jag måste” till att ”Jag borde”. 

Författarna skriver dessutom om föräldrars påverkan. Detta genom att föräldrar 

uppmuntrar barnen till att motionera fast barnen inte tycker om aktiviteten utan gör 

det för föräldrarnas skull. Dessutom kan motivation komma från andra vuxna, som till 

exempel tränare och lärare (Baldwin & Caldwell, 2003). En teori som förklarar 

motivation är Achievement goal theory (AGT) (Duda, 2007). Den menar på att 

individer kan vara task eller ego-orienterade. Att vara task-orienterad betyder att 

individens huvudsakliga syfte är att göra så gott den kan och uppleva personlig 

förbättring. En ego-orienterad individs huvudsyfte är att denne vill vara bättre och 

jämför sin kompetens med andra (Duda, 2007). Mobiltelefonin idag har dessutom 

underlättat för föräldrar att släppa i väg barnen lite längre ifrån hemmet då det är 

lättare att få kontakt med dem och slippa oron samtidigt som det underlättar barnens 

aktiva lek (Brockman, Jago, Fox, 2011). 

 

Orsaker till att barn slutar alternativt inte motionerar 

Både svenska och internationella studier visar på att deltagandet inom idrotten är som 

högst i åldrarna 7-14 och därefter sjunker stadigt antalet deltagare (RF, 2010; 

Weinberg & Gould, 2011). Anledningarna är bland annat att barnen vill ägna sig åt 

något annat, har tappat intresset, inte var så bra som man ville vara, och inte tycker 

aktiviteten var tillräckligt kul. Dessutom slutade barnen om de upplevde att de hade 

svårt att hantera pressen, var uttråkade, inte gillade ledaren, om träningen var för tuff 

och inte tillräckligt spännande (Weinberg & Gould, 2011). På fritiden påverkas dock 

barn negativt av faktorer utifrån som bland annat dåligt väder och rädslan för att 

grupper av äldre ungdomar ska vara på samma plats som de utför sina aktiviteter 

(Brockman, Jago, Fox, 2011). En brittisk studie visar även på sambandet mellan 

föräldrars vanor och barns vanor (Jago, Fox, Page, Brockman & Thompson, 2010). 

För flickor fanns det ett samband mellan deras nivå av stillasittande och deras 
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föräldrars stillasittande vanor. Ett sådant samband kunde dock inte finnas hos pojkar. 

För barn med föräldrar som tittar mycket på tv (2-4h/dag) var risken väldigt stor att 

barnen också uppvisade samma beteende. Studiens resultat visar på att det fanns ett 

starkt samband mellan tv-vanor mellan föräldrar och barn. Författarna menar 

samtidigt att det är viktigt att man förändrade hemmiljön för att bryta barnens vanor 

(Jago, Fox, Page, Brockman & Thompson, 2010). 

Skolan som hälsofrämjande arena 
En hälsofrämjande arena är en plats där det finns möjligheter att arbeta med 

hälsopromotion (Pellmer & Wramner, 2007). Intresset för att utgå från en arena inom 

folkhälsoarbete har ökat under de 20 senaste åren, både i Sverige samt internationellt. 

En arena är en plats där människor spenderar stor del av sitt liv, som till exempel i 

skolan, på arbetsplatsen eller i bostadsområdet. Att jobba med folkhälsa mot en viss 

arena innebär att man gör insatser för att begränsa eller eliminera sjukdomar och 

skador eller för att öka det som är friskt (Pellmer & Wramner, 2007). 

 

Skolan som hälsofrämjande arena ska erbjuda elever fysisk aktivitet under hela 

skoldagen (Lärarförbundet, 2005). I kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det 

följande: 

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom 

undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också 

ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och 

hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar 

för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande” (Skolverket, 2011). 

 

Inom området fysisk aktivitet har Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

gjort en genomgång av program som främjar fysisk aktivitet och kommit fram till 

slutsatsen att det går att förebygga fysisk inaktivitet med skolbaserade interventioner 

(Socialstyrelsen, 2009). Många studier tyder därför på hur viktigt skolans roll i 

påverkan av barnens fysiska aktivitet är (Trudeau & Shephard, 2005).  

Författaren Sven Bremberg (1999) drar slutsatsen att många skolor är dåligt 

utvecklade när det gäller hälsofrämjande faktorer och att de finns en stor potential att 
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utvecklas. Författaren menar dessutom att allt förebyggande arbete i skolan ska ha sin 

grund i evidensbaserad kunskap kring påverkbara faktorer. Författaren drar slutsatsen 

att skolverksamheten i Sverige är en utmärkt arena för att främja salutogent arbete och 

att sprida ett hälsosamt budskap till barn och ungdomar (Bremberg, 1999). 

 

Problemformulering 
Problemet är trenden att barn blir mindre fysiskt aktiva och har en mer stillasittande 

fritid jämfört med barn för ett par årtionden sen. Dagens barn spenderar mycket tid i 

handledd undervisning i skolan och därför har skolan som institution en utmärkt 

position för att bidra till en bättre hälsa för barn idag och för att de ska leva hälsosamt 

i framtiden. Skolan är den arena som når alla barn mellan sex och sexton år och deras 

föräldrar.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa vad skolan har för hälsofrämjande åtgärder under 

skoltid för att öka den fysiska aktiviteten hos barn i åldrarna 6-12 år.  

 

Metod 

En litteraturstudie ansågs vara lämpligast relaterad till att besvara studiens syfte. 

Denna litteraturstudie genomfördes för att få en överblick över området och aktuell 

kunskap. Genomförandet av studien bestod av en systematisk, metodisk och kritisk 

granskning av publicerat material (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Urval 
De artiklar som inkluderades i litteraturstudien var orginalartiklar som fokuserade på 

barn i åldern 6-12 år och skolans åtgärder för att öka deras fysiska aktivitet. Artiklarna 

var publicerade mellan 2002-2012 och innehöll studier som var utförda i västvärlden. 

Med detta menas Europa, Nordamerika samt Australien. Dessutom var artiklarna 

skrivna på antingen svenska eller engelska. Studierna var inriktade på skolbaserade 

interventioner och var etiskt granskade. Exklusionskriterier var artiklarna som varit 

inriktade på barns stillasittande levnadsvanor. Interventioner som fokuserat på livet 
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utanför skolan eller vuxnas aktivitetsvanor har exkluderas.  

 

Datainsamling 
Vid sökning av artiklar har två databaser använts: Pubmed och Academic Search 

Elite. Vid sökningar har sökord som Physical activity, school-based interventions, 

child* (* = Alla möjliga ändelser på ordet), health education och physical education 

använts. För att avgränsa sökningen har Sweden och Not obesity använts vid enstaka 

sökningar  

(Forsberg & Wengström, 2008).  
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Tabell 1: Tillvägagångsätt vid sökningar av resultatartiklar 

Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

Pubmed 120326 Daily physical 
activity AND  
child* (MeSH) 
AND 
Sweden 

46 5 2  1  

Pubmed 120326 physical 
education 
(MeSH) AND 
child*(MeSH) 
AND school 
intervention 
AND Sweden 

8 2 1 0 

Academic 
Search  
Elite 

120326 Physical 
education 
(MeSH) AND 
child*(MeSH) 
AND school 
AND Sweden 

27 4 4 0 

Academic 
Search 
Elite 

120326 Physical activity 
(MeSH) AND 
child* AND 
school 
intervention 
AND education   

56 6 3 2  

Academic 
Search 
Elite 

120327 school 
intervention 
AND 
Elementary 
School AND 
Physical 
Education AND 
physical activity 

15 6 0  0 

Academic 
Search 
Elite 

120327 school 
intervention 
AND 
Elementary 
School AND 
Physical 
Education 

24 5 0  0 

Academic 
Search 
Elite 

120327 School-based 
Intervention 
AND 
elementary 
school AND 
child* AND 
Physical activity 

13 3 1  1 
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Fortsättning tabell 1     
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

Academic 
Search 
Elite 

120327 Physical activity 
(MeSH) AND 
academic results 

19 2 2 1 

Academic 
Search 
Elite 

120327 Physical activity 
AND school-
based AND 
Fitness 
programmes 

6 3 0 0 

Academic 
Search 
Elite 

120327 Physical activity 
AND school-
based AND 
fitness AND 
elementary 
school 

18 4 2 1  

Academic 
Search 
Elite 

120327 Physical 
education AND 
elementary 
school AND 
teachers role 
AND physical 
activity 

5 1 1 0 

Pubmed 120410 Child* (MeSH) 
AND health 
AND physcial 
activity AND 
research AND 
elementary 
school AND 
health 
promotion NOT 
obesity  

22 9 1 1 

Pubmed 120410 Child* (MeSH) 
AND physcial 
activity AND 
elementary 
school AND 
health 
promotion NOT 
obesity 

31 10 1 1 

Pubmed 120410 physical activity 
AND teachers 
AND 
elementary 
school 

27 2 2 2 

Summa      10 
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Databearbetning 
Efter genomförd artikelsökning där artiklar som hade relevanta abstrakts kopplade till 

syftet valts ut så kvalitetsbedömdes artiklarnas helhet. Artiklar som inte motsvarade 

inklusionskriterierna sorterades bort och användes inte som underlag i studien (Se 

tabell 1).  

Alla artiklar lästes av båda författarna. Båda författarna lyfte fram slutsatser av 

materialet som bedömdes vara intressant och dessa jämfördes därefter.  

Efter att artiklarna som ingått i studien valdes ut fortsatte bearbetningen av materialet. 

Artiklarna lästes ingående och kvalitetsbedömdes samt granskade enligt Olsson och 

Sörensens (2011) bedömningsmall för vetenskapliga artiklar. Artiklarna bedömdes 

vara av betygen *(Hög vetenskaplig kvalité), **(Medel kvalité), ***(Låg kvalité).  

 

Dataanalys 
Artikelgranskningen skulle besvara studiens syfte. För att nå bästa kvalité på 

artiklarna som använts har de lästs av författarna, både individuellt och gemensamt 

för att inte missa användbart material. Materialet bearbetades för att bryta ner varje 

artikel till det väsentliga och kunna identifiera mönster. Då byggdes det ramverk för 

varje artikel som innehöll kärnan av de resultat som framkommit ur varje artikel. Efter 

att ramverken för alla artiklar som används skapats utfördes en analys av artiklarna 

för att finna eventuella likheter och skillnader i resultaten. Både likheter och 

skillnader mellan artiklarna lyftes fram och presenterades i olika teman (Polit & Beck, 

2006). 

 

Etiska övervägande 
I studien inkluderades endast artiklar som var etiskt godkända av en etisk kommitté. 

Detta på grund av på att målgruppen var barn i sex till tolv-års åldern och därför var 

det viktigt att studierna som använts har genomförts etiskt korrekt. 

Dessutom har artiklarna tagit hänsyn till de grundläggande etiska principerna; 

autonomi- och godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. I 

övrigt har inkluderade artiklar och föreliggande studie följt de krav som vetenskapen 

ställer på forskning (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Resultat 

Resultatet från flera studier har visat att skolan är en lämplig arena för att främja barns 

fysiska aktivitet (Sollerhed, Ejlertson., 2006; Kong, Sussman, Negrete, Patterson, 

Mittleman, Hough, 2009). Denna studie har visat att skolan har möjligheten att jobba 

hälsofrämjande och den genomförda analysen av tio artiklar resulterade i tre teman: 

förändra fysisk aktivitet i schema och undervisning, påverka barns transport till och 

från skolan samt att utveckla skolans omgivning.   

  

Förändring av schema och undervisning  

Enligt en studie som Sollerhed och Ejlertsson (2006) genomfört har ett ökat utbud av 

antalet idrottstimmar i skolan visat sig vara framgångsrikt. Genom en fördubbling av 

antalet idrott och hälsa- lektioner visade det sig att elevernas fysiska status märkbart 

förbättrades. Detta genom en ökning av idrott och hälsa från två till fyra dagar i 

veckan (minst 40 minuter) och att den femte skoldagen innehöll aktiviteter utomhus 

(Sollerhed & Ejlertsson, 2006). Eleverna förbättrade sin fysiska status, kondition och 

sina motoriska färdigheter. Studien visade samma resultat för båda pojkar och flickor. 

Sollerhed och Ejlertsson (2006) beskrev att skolor har möjligheten att öka elevernas 

fysiska status genom att erbjuda fler idrottslektioner trots att den totala ökningen i tid 

var liten. Ökningen av antalet idrottslektioner utfördes genom små förändringar i 

schemat där tid togs från andra ämnen i enighet med läroplanen. Dessa små 

förändringar i schemat utgjorde inte några ökade kostnader för skolorna och gjorde 

interventionen möjlig att implementera i den ordinarie verksamheten på alla skolor 

(Sollerhed & Ejlertsson, 2006). Flertalet andra studier demonstrerade hur man istället 

för att öka antalet idrott och hälsa-timmar kunde integrera fysisk aktivitet i 

klassrummet. Detta förbättrade elevernas fysiska aktivitet både under lektionerna 

samtidigt som under resten av skoldagen (Erwin, Beighle, Morgan, Noland, 2011; 

Katz, Cushman, Reynolds. Njike, Treu, Walker, Smith, Katz, 2010; Erwin, Able, 

Beighle, Beets, 2011). I övriga ämnen har lektionstid visat sig vara möjliga platser för 

att integrera fysisk aktivitet i den normala undervisningen (Erwin et al., 2011; Katz et 

al., 2010). Erwin et al., (2011) påvisade även att mängden fysisk aktivitet ökade med 

100 % under lektionstid genom att integrera fysisk aktivitet med matematik under 

lektionerna. De diskuterade att fysisk aktivitet i klassrummet var ett gångbart 
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tillvägagångssätt för att öka den fysiska aktiviteten bland barn (Erwin et al., 2011). Ett 

annat genomförande av integrering av fysisk aktivitet och undervisning var att inleda 

lektionerna med någon typ av aktivitet (Katz et al., 2010). Detta bidrog till att 

eleverna blev lugna och gjorde dem mer koncentrerade inför arbetet som skulle 

utföras under lektionerna, samtidigt som deras fysiska förmåga förbättrades. Dessa 

aktiviteter bestod av tre komponenter: uppvärmning, styrke- och konditionsövningar 

samt avslappningsövningar. Detta resulterade i en ökad fysisk förmåga hos barnen 

(Katz et al., 2010). En liknande typ av intervention i undervisningen bestående av 

aktiviteter resulterade i en tredjedels ökning av fysisk aktivitet. Interventionens 

aktiviteter utfördes minst en gång om dagen och pågick i tio minuter per omgång. 

Aktiviteten genomfördes till musik och läraren instruerade barnen vilken typ av 

aktivitet de skulle utföra. Aktiviteterna kunde vara mag-, konditions-, styrke- och 

flexibilitetsövningar. Dessa övningar utgjordes i intervaller om 30 sekunders träning 

och sedan 30 sekunders aktiv vila. Interventionen resulterade i att barnens mängd av 

fysisk aktivitet ökade med upp till en tredjedel (Erwin et al., 2011). Vid en 

uppföljning av studien tre månader senare visade det sig att barnen som deltagit i 

interventionen fortfarande var mer aktiva än barn vid studiens kontroll-skola (Erwin 

et al., 2011). 

Påverka barnens transport till och från skolan  

Skolor hade även möjligheten att utveckla aktiviteter som påverkade hur eleverna 

transporterade sig till och från skolan (Kong et al., 2009; Chillón, Ortega, Ruiz, 

Veidebaum, Oja, Mäestu, Sjöström, 2010). Genom detta arbetssätt kunde eleverna få 

en vital del av den rekommenderade mängden daglig fysisk aktivitet. En effektiv och 

ekonomisk överkomlig intervention var den vandrande skolbussen. Denna 

intervention genomfördes i New Mexiko, USA och visade på en stor tillfredsställelse 

hos både barn och vuxna som deltog. Interventionen gav goda resultat då den ökade 

antalet steg per elev, minskade tv-tittandet och ökade konsumtionen av frukt och 

grönt genom att under olika veckor ha olika hälsobudskap. Budskapen skulle motivera 

eleverna till en hälsosammare livsstil. Under och efter genomförandet rapporterade 

deltagande föräldrar och elever att skolbussen varit väl genomförd och erbjudit en 

värdefull social upplevelse (Kong et al., 2009). Ett alternativ till den vandrade 

skolbussen var att uppmuntra eleverna att de aktivt skulle transportera sig till skolan 

och från skolan genom att använda cykel eller ta en promenad. Detta snarare än att 
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passivt ta sig till skolan via exempelvis buss eller bil. Barn som promenerade till 

skolan visade sig ha två gånger högre chans att tillmötesgå de nationella målen på 60 

minuters fysisk aktivitet per dag än de som passivt tog sig till skolan. Vid användande 

av cykel som transportmedel till skolan hade dessa barn betydligt bättre kondition än 

de barn som passivt tog sig till skolan (Chillón et al., 2010). 

Utveckla skolans omgivning  

Många studier beskrev hur skolans omgivning kunde vara en motiverande faktor för 

att främja fysisk aktivitet (Huberty, Siahpush, Beighle, Fuhrmeister, Silva, Welk, 

2011; Elliot, Combs, Boyce, 2011; Dyment & Bell, 2008; Verstraete, Cardon, De 

Clercq, Bourdeaudhuij, 2006). Raster var tillsammans med idrott och hälsa-

lektionerna den enda tiden för elever att vara fysiskt aktiva. Genom en indelning av 

skolgården i aktivitetszoner, förändring av utrustningen på skolgården och utbildning 

av personal var detta ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att öka möjligheterna 

för fysisk aktivitet (Huberty et al., 2011). Detta tillvägagångssätt har även i andra 

studier visat sig vara produktivt för främjandet av fysisk aktivitet bland barn. 

Rastpaket med olika typer av utrustning, från bland annat basketbollar till hopprep, 

gav barnen resurser att leka och röra på sig (Elliot et al., 2011). Lärarna hade 

möjligheten att inspirera barnen att använda utrustningen. Utrustningen gav goda 

resultat under rasterna, framförallt vid lunchrasterna, då barnen ökade sin tid som de 

var måttligt och energiskt aktiva (Verstraete et al., 2006). Införandet av dessa 

rastpaket har varit positiva enligt både lärare och elever för att få mer motion under 

rasterna (Elliot et al., 2011).  

 

Den näromliggande miljön runt skolorna har visat vara en viktig faktor för att påverka 

barn och ungdomars motionsvanor (Dyment & Bell., 2008). Om miljön runt omkring 

skolorna bestod av grönområden och öppna platser gavs fler möjligheter för barn att 

utföra fysiska aktiviteter. Gröna områden gav dessutom barnen fler resurser att 

utforska nya saker och att röra sig i en miljö utanför den asfalterade skolgården. Att 

röra sig fritt i dessa områden ökade dessutom barnens motoriska färdigheter men även 

deras balanssinne och koordination. Utövande av lek och fysisk aktivitet på 

grönområden och öppna platser visade sig vara hälsofrämjande på många sätt. Detta 

påverkade både den fysiska, sociala och kognitiva hälsan positivt (Dyment & Bell., 
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2008). Alla studierna visade på att eleverna blev mer fysiskt aktiva under rasterna 

med hjälp av redskap och den omgivande miljön. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att belysa vad skolan som hälsofrämjande arenan 

har för åtgärder för att öka barns fysiska aktivitet. Studiens resultat har gett tre teman 

som visar på att skolan kan fokusera på att förändra i schema och undervisning, 

påverka hur eleverna tar sig till och från skolan samt utveckla hur omgivningen på 

skolan ser ut.  

Förändring i schema och undervisning  
Resultatet visade att genom att fördubbla antalet lektioner med idrott och hälsa i 

skolan förbättrades elevernas fysiska status märkbart (Sollerhed & Ejlertsson, 2006). 

Metoden som användes i denna intervention var väldigt lik den som användes under 

Bunkeflo-projektet. I Malmö 1999 startades ett nioårigt projekt som kallades för 

Bunkeflo-projektet – en hälsofrämjande livsstil (Bunkeflomodellen, 1999). Detta 

projekt gick ut på att den ordinarie idrottsundervisningen ökade från två till tre gånger 

i veckan samt att olika idrottsföreningar utförde aktiviteter med barnen vid två pass i 

veckan. Dessutom förlängdes skoldagen med 45 minuter för att ökningen av idrott- 

och hälsa-undervisningen skulle ha en möjlighet att genomföras. En ökning av antalet 

idrott och hälsa-lektioner i skolan var ett verktyg för att öka och förbättra barnens 

fysiska aktivitet att hjälpa barnen nå de rekommenderade målen (Bunkeflomodellen, 

1999). I Halland har man bland annat använt sig av ett projekt som heter Idrottslyftet 

(RF, 2011). En del av Idrottslyftet som använts i Halland utgår ifrån skolsamverkan. 

Projektet ger föreningar och skolor möjlighet att tillsammans utveckla metoder och 

arbetssätt för att öka elevers aktivitet under skoldagar. Projektet ska inte ersätta den 

handledda undervisningen i idrott och hälsa, utan mer fungera som ett komplement 

där eleverna får testa på olika sporter inom idrottsvärlden (RF, 2011). Skolans roll för 

att främja fysisk aktivitet är enligt Sveriges regering viktigt, då de folkhälsomål som 

fastställts i regeringen innehåller ett mål som är direkt kopplat till mer fysisk aktivitet 

i skolan (FHI, 2010). Det är inte bara på nationell nivå som det diskuteras angående 

skolans roll som hälsofrämjande arena. På regional nivå arbetar Region Halland 

utifrån en folkhälsopolicy där skolan som institution anges vara en viktig del i arbetet 
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kring att öka den fysiska aktiviteten (Region Halland, 2009).  

 

Flera studier har dessutom visat på effektiviteten av att kombinera fysisk aktivitet och 

undervisning (Erwin, Beighle, Morgan, Noland, 2011; Katz, Cushman, Reynolds. 

Njike, Treu, Walker, Smith, Katz, 2010; Erwin, Able, Beighle, Beets, 2011). I denna 

studiens resultat togs integrerade matte-lektioner upp som ett exempel där lärare 

använde sig av fysisk aktivitet under lektionstid (Erwin et al., 2011). Katz et al., 

(2010) studie visade på hur en integrering av fysisk aktivitet i klassrummet kan hjälpa 

barn att nå de Nordiska rekommendationerna för fysisk aktivitet (FHI, 2006). I Katz 

et al., (2010) studie genomfördes aktivitetsavbrott under lektionstid som innehöll 

varierade träningsformer. Detta är i enighet med de nordiska rekommendationerna 

som förespråkar att barns utövande av fysisk aktivitet bland annat ska ge dem bättre 

kondition, starkare muskler och bättre koordination (FHI, 2006). I samstämmighet 

med de nordiska rekommendationerna visade Riksidrottsförbundet (2009) på varför 

fysisk aktivitet är viktigt för barn. Fördelarna med fysisk aktivitet är inte bara fysiska 

utan ger även barnen psykologiska vinster i deras utveckling som människor (RF, 

2009). Dessutom har det i ett flertal studier framgått att elever genom att vara fysisk 

aktiva bidrar till att öka sin akademiska prestationsförmåga (Morales, Gomis, Pellicer-

Chenoll, García-Massó, Gómez, González, 2011; Chomitz, Slining, McGowan, 

Mitchell, Dawson, Hacker, 2009). Fysisk aktivitet ökade chanserna för att elever når 

goda resultat i sina skolämnen (Chomitz et al., 2009). 

 

Påverka barnens transport till och från skolan  
I ett flertal studier har det visat sig att skolan kan påverka barnens sätt att transportera 

sig till och från skolan (Kong et al., 2009; Chillón et al., 2010). Genom att skolan 

organiserar olika möjligheter för barnen att transportera sig till och från skolan så kan 

de öka barnens dos av fysisk aktivitet. I Kong et al., (2010) intervention 

introducerades en vandrande skolbuss som innebar att föräldrar till skolbarn 

organiserade en promenad till skolan där man under promenadens gång mötte upp 

elever på olika uppsamlingsställen. Föräldrarna och barnen som medverkade frivilligt 

i projektet ansåg detta vara en positiv och socialt givande upplevelse. Detta var ett 

projekt som lämpar sig bäst att utföra i mindre städer eller i stadsdelar där många 

elever bor inom lämpligt avstånd från skolan (Kong et al., 2010). Bunker (1991) 
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påpekade på att fysisk aktivitet ger barn en möjlighet att umgås med andra människor. 

Samtidigt som en motivationsfaktor för att barn var fysiskt aktiva var att de fick träffa 

nya vänner (Weinberg & Gould, 2011). Den vandrande skolbussen erbjöd elever att 

umgås samtidigt som de var fysiskt aktiva (Kong et al., 2010). Att transportera sig till 

skolan via cykel eller promenad har visat sig vara väldigt hälsosamt och även en 

bidragande orsak till en ökning av den dagliga fysiska aktiviteten (Chillón et al., 

2010). Det finns dock några hinder för skolorna att genomföra interventioner som 

innebär att eleverna tar sig till och från skolan på ett aktivt sätt. För att cykla eller gå 

till skolan krävs det en cykel/promenad-vänlig miljö. Detta för att barnen på ett tryggt 

och säkert sätt ska kunna transportera sig till och från skolan. Samtidigt som det inte 

får vara för stora avstånd mellan skolan och hemmet (Lee & Tudor-Locke, 2005). I en 

kvalitativ studie av Lee och Tudor-Locke (2005) har barn intervjuats om hur de 

transporterar sig till skolan. I en del av resultatet menade de intervjuade barnen att 

beslutet om hur det tog sig till skolan inte var deras utan beslutades i detta fall av 

föräldrarna (Lee & Tudor-Locke, 2005). Detta påvisade svårigheterna för skolor att 

främja att barnen på ett aktivt sätt tar sig till och från skolan utan ett samarbete med 

föräldrarna. Dessutom var säkerheten för barnen viktig. Föräldrarna kunde vara 

oroliga för barnens säkerhet samtidigt som vissa barn kunde känna sig oroliga och 

rädda för att ta sig till och från skolan själva (Lee & Tudor-Locke, 2005).  

Utveckla barnens omgivning under skoltid 

Förutom de lärarledda idrottslektionerna i skolan har dagens skolbarn bara möjlighet 

att vara fysiskt aktiva vid ett par tillfällen under skoldagen och detta är under rasterna. 

Detta gör att rasterna måste vara av det slaget att de inspirerar barnen till fysisk 

aktivitet (Verstraete et al., 2006; Elliot et al., 2011). Resultat som framkommit i 

litteraturstudien påvisade två möjligheter; Lekutrustning och en motiverande 

skolgård. Att ge barnen resurserna att vara aktiva under rasterna var relativt enkelt och 

visade sig vara en motiverande faktor för barnen (Elliot et al., 2011). Dessutom var 

skolgården en möjlig plats för barnen att utöva fysisk aktivitet under rasterna (Dyment 

& Bell, 2008). Skolverket påvisade att skolan kan utveckla ett intresse för att vara 

fysiskt aktiva och vistas i naturen. Detta står fastslaget i Skolverkets kursplan för 

ämnet Idrott och Hälsa (Skolverket, 2011). Dyment och Bell (2008) påvisade att 

skolans omgivning kunde vara en motiverande faktor att få barnen mer fysiskt aktiva 

(Dyment & Bell, 2008). Detta är något som går i linje med Region Hallands 
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folkhälsopolicy. Regionen förespråkar en omgivning som inbjuder och underlättar för 

fysisk aktivitet (Region Halland, 2009). Dyment och Bell (2008) beskrev att om 

omgivningen kring skolorna bestod av grönområden och öppna platser gavs barnen 

fler resurser att vara fysiskt aktiva. Detta bekräftades av Brockman et al., (2011) som 

menade att lättåtkomliga, gröna områden används av barn för lek och spel under 

skoltid.  

Metoddiskussion  
Denna litteraturstudie har bestått av vetenskapliga artiklar som vilka har blivit 

systematiskt, metodiskt och kritiskt granskade av författarna. Sökningen efter 

artiklarna har genomförts i databaserna PubMed och Academic Search Elite. 

Academic Search Elite är en databas som behandlar tidskrifter och artiklar inom bland 

annat områdena medicin och hälsa (EBSCO, 2012). PubMed är en databas som 

behandlar ett brett område inom medicin, idrottsvetenskap samt hälsovetenskap 

(Högskolebiblioteket i Halmstad, 2012). Om studien utgått från andra databaser hade 

detta kunnat påverka det slutgiltiga resultatet både positivt och negativt genom att det 

möjligtvis hade uppkommit andra artiklar från de sökningarna än de som framkom via 

Pudmed och Academic Search Elite. Båda databaserna har bidragit till lika stort antal 

artiklar som inkluderats i resultat. I studien användes kombinationer av sökorden: 

physical activity, physical education, school-based interventions, child* och 

elementary school. Dessa kombinationer av sökord resulterade i tio artiklar som 

användes i resultatet. För att sökningen skulle bli mer precis användes MeSH-termer. 

Det har varit viktigt för författarna i sökningarna att använda sig av korrekta och 

välformulerade sök-kombinationer för att finna resultat som kunde kopplas till 

studiens syfte. Sökorden som användes kändes relevanta till att besvara studiens syfte 

och genom att använda andra sökkombinationer så hade inte sökningarna givit lika 

mycket som ovanstående kombinationer eftersom andra sökord inte skulle vara lika 

passande och kopplade till att besvara studiens syfte. De tio artiklar som använts i 

resultatet kunde diskuterats utifrån andra aspekter och analyserats mer djupgående för 

att få ett annat resultat. Syften med denna litteraturstudie var att undersöka vad skolan 

som hälsofrämjande arena har för åtgärder för att öka barns fysiska aktivitet och av 

den anledningen har författarna arbetat bredare för att påvisa fler möjliga åtgärder för 

skolverksamheten. Författarna anser att studien stärks av det breda innehållet då 

resultatet är inom ramarna för syftet. 
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Anledningen till att författarna enbart inkludera artiklar från de sista tio åren var att 

påvisa den senaste kunskapen inom området. På grund av liknade kulturer mellan 

Europa, Australien och Nordamerika kan artiklar från dessa områden användas i ett 

svenskt sammanhang.  

 

Författarna har läst abstrakt från databaserna och inte exkluderat artiklar som varit 

tillgängliga mot en kostnad. Genom att inte exkludera kostnads-artiklar har resultatet 

inte påverkats. Ett fåtal sådana artiklar har beställts men senare inte visat sig vara 

användbara för besvarandet av studiens syfte. Detta anser författaren till föreliggande 

studie var en styrka då studien en exkludering av dessa artiklar kunde ha påverkat 

resultatet negativt. En styrka med studien är att alla artiklar som använts i resultatet 

har blivit granskade av etiska kommittéer och från dessa artiklar har samtliga resultat 

blivit presenterade. Detta stödjer de etiska kraven på forskning och stärker studien 

positivt. Resultatet har dessutom inte förvrängts för författarnas vinning och de har 

inte blivit påverkade av andra intressenter (Olsson & Sörensen, 2011). Att studien 

funnit tio artiklar för sitt resultat är ytterligare en styrka för att påvisa att möjligheten 

finns för skolor att främja fysisk aktivitet. Att studien är fokuserad på resultat som kan 

användas i ett svensk sammanhang kan vara en svaghet med studien. Dessutom fanns 

det ingen internationell tanke bakom studien. En nackdel med studien kan vara dess 

metod eftersom föreliggande studie har använt sig av forskning gällande vad skolor 

kan göra för att främja fysisk aktivitet. Ett annat utförande av studien kunde ha varit 

att använda sig av skolorna själva som informationskällor för att undersöka vad de gör 

för att främja barns fysiska aktivitet. Vid ett sådant utförande hade studien fått svar på 

vad skolor gör. Metoden som använts i föreliggande studie har gett svar på vad skolor 

kan göra för att främja fysisk aktivitet hos barn. Föreliggande studie har beskrivit vad 

skolor kan göra men inte påvisat exakt hur effektiva metoderna som presenterats har 

varit. Författarna till föreliggande studie har använt en kvalitativ ansats till problemet 

men studien kanske hade stärkts av att presentera kvantitativa resultat i större 

utsträckning. En annan nackdel med studien kan ha varit författarnas bakgrund. En 

forskare med mer förkunskap inom ämnet och en större förförståelse till problemet 

kanske hade bidragit med att tolka studiens resultat på ett annat sätt.  
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Konklusion 

Syftet med denna studie har varit att belysa vad skolan har för hälsofrämjande 

åtgärder under skoltid för att öka barns fysiska aktivitet. Resultatet presenterades i tre 

teman: Förändring i schema och undervisning, Påverka barnens transport till och 

från skolan samt Utveckla skolans omgivning. Dessa teman beskrev på vilka sätt 

skolan kunde arbeta hälsofrämjande med att öka barns fysiska aktivitet under skoltid. 

Skolor kunde bland annat arbeta med att integrera fysisk aktivitet i undervisningen, 

uppmana elever att aktivt transportera sig till skolan samt utveckla omgivning kring 

skolan. För övrigt visade studien att de fanns flera olika åtgärder för att öka den 

fysiska aktiviteten hos skolbarn samt att skolan var en bra arena för att främja fysisk 

aktivitet.   

Implikation 

Den praktiska nyttan av studien är att skolor kan arbeta vidare mot att förbättra barns 

fysiska aktivitet. Detta genom att ta del av föreliggande studiens resultat och 

implementera dessa i sin ordinarie verksamhet. För vidare forskning kan en kvalitativ 

studie genomföras för att undersöka vad skolan som verksamhet gör för att främja 

fysisk aktivitet för barn. Ett tillvägagångssätt skulle kunna vara att besöka skolor i 

olika delar av landet för att intervjua rektor eller andra lämpliga informanter som 

arbetar med hälsofrämjande frågor. Detta för att få en inblick i hur skolorna arbetar 

med dessa frågor. En möjlighet är att utifrån studiens resultat skapa en intervention 

som kan implementeras för att påvisa de eventuella positiva effekter som kan ge 

barnen en ökad fysisk aktivitet. Vid ett eventuellt genomförande av en sådan 

intervention är skolans ledning en viktig komponent att inkludera i arbetet. Detta på 

grund av att beslut angående förändringar i första hand tas av ledningen. 
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