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Sammanfattning Barn behöver röra på sig och vara fysisk aktiva för att må bra, detta 

är något som både WHO och andra forskare konstaterat i omgångar. Det har dock 

visats sig att det i dagens samhälle finns en brist på denna fysiska aktivitet. Det finns 

många bidragande faktorer som påverkar hurvida barn kan, får och vill röra på sig. 

Två av dessa hittar man på den arenan där barnen spenderar merparten av sin tid; 

skolan. Detta är en systematisk litteraturstudie vars syfte var att undersöka vad 

forskningen säger gällande elevers fysiska aktivitet, kopplat till skolans utomhusmiljö 

och lärares påverkan, vilket visat sig vara två viktiga pusselbitar. Efter analyser och 

diskussioner kring forskning visar de sammanställda resultaten i denna studie att 

utomhusmiljöns utformning och lärares engagemang har stor påverkan på elevers 

vilja och syn till fysisk aktivitet. Det finns en önskan om mer framtida forskning kring 

verktyg till skolor och lärare för att de ska kunna utveckla en mer fysisk aktiv miljö.  
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1. Inledning 
Globalt sett är fysiskt inaktivitet idag den fjärde största anledningen till dödlighet 
(WHO1, 2014), vilket är något som man i stor grad kan motverka med hjälp av fysisk 
aktivitet (WHO, 2014). Den dagliga fysiska aktiviteten minskar dock i både skola och 
hem, detta i takt med att vi uppfinner olika hjälpmedel i vardagen (Engström, 2004).  
Fysisk aktivitet utgör en viktig del i barns utveckling, både fysiskt, psykiskt och 
socialt (Engström, 2004). Skolan, den plats där elever spenderar stor del av sin tid, är 
den arenan där man som lärare kan göra skillnad (van Sluijs, McMinn, & Griffin, 
2007, refererad i Escalente, García-Hermoso, Backx & Saavedra, 2014) och få elever 
att känna glädje och motivation till fysisk aktivitet (Annerstedt, 2007). Obligatorisk 
tid för idrott och hälsa har minskat och kan, ur en medicinsk och fysiologiskt vinkel, 
inte ses som tillräcklig rörelse för elever i skolan (Engström, 2004). Befintlig 
information om hur utomhusmiljöer kan begränsa eller stödja den fysiska aktiviteten 
är begränsad (Weinberger, Butler & Schumacher, 2013). Det man däremot vet inom 
forskningen är att situationer, så som skolans rast, kan utgöra en stor möjlighet för 
skolan att öka fysisk aktivitet hos elever (Weinberger, Butler & Schumacher, 2013).  
Lärares roll och betydelse för elevers vilja till fysisk aktivitet är något som man enligt 
Annerstedt (2007) inte ska glömma bort och förringa, det är enligt författaren lärare 
som kan ge elever positiva erfarenheter, minnen och känslor inför fysisk aktivitet.  
 
Följande systematiska litteraturstudie kommer att fokusera på två komponenter; 
utomhusmiljön kopplat till elevers fysiska aktivitet, samt lärares betydelse för elevers 
fysiska aktivitet. Studien innefattar bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och 
avslutningsvis både konklusion och implikation.  

2. Bakgrund 
Fysisk och motoriks träning utgör en viktig del i barns utveckling, såväl fysisk, 
psykisk och personlig (Engström, 2004).  Hälsan har dock försämrats med åren 
(Brorsson, Lundgren & Ohlsson, 2011). En av faktorerna till att hälsan blivit 
försämrad är att barn och unga är mer fysiskt inaktiva idag än förr (Brorsson, 
Lundgren & Ohlsson, 2011). Samhällsutvecklingen som är ständigt pågående innebär 
att de fysiska utmaningarna som tidigare fanns i vardagen nu har ersatts av 
exempelvis bilar och maskiner som underlättar för oss (Engström, 2004). I 
kombination med dessa underlättande medel har tekniken utvecklats och många barn 
har ett intresse för “skärmaktiviteter”, alltså aktiviteter bundna till TV, dator, 
surfplattor med mera. Dessa aktiviteter kan användas både för nöje och utbildning, 
men kräver oftast inte någon fysisk ansträngning av barnen (Engström, 2004). Den 
fysisk aktivitet i skola och vardag har minskat (Brorsson, Lundgren & Ohlsson, 2011) 
och de obligatoriska idrottstimmarna begränsats till cirka 45 minuter, två gånger i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 WHO är en förkortning för World health organization  
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veckan (Engström, 2004). Skolan är den plats där barnen spenderar störst del av sin 
tid, och den plats där de kan få chansen att utveckla en vana och en positiv bild av 
fysisk aktivitet (van Sluijs, McMinn, & Griffin, 2007, refererad i Escalente et al. 
2014). Skolan har som uppdrag att hjälpa elever att utveckla allsidiga rörelseförmågor 
och ett intresse för fysisk aktivitet (Skolverket, 2011).  Två aspekter, som flera 
författare är överens om, är att utomhusmiljön och lärares engagemang spelar stor roll 
gällande barns intresse av fysisk aktivitet. 
 
Skolor runt om i Sverige jobbar med att utveckla skolans utemiljö för att den ska bli 
en tillgångsresurs i bland annat hälsofrämjande syfte (Glantz, Grahn & Hedberg, 
2007). Utomhusmiljön på skolgården är en plattform där den fysiska aktiviteten kan 
äga rum. Elevers fysiska aktivitet kan skapas om utemiljön till exempel är rymlig, 
innehåller träd, buskage och varierande terräng (Boldeman, 2006 i Bremberg & 
Eriksson, 2010). Andra strukturer som genom studier har visat sig kan främja elevers 
fysiska aktivitet är lösa föremål. Alltså bör det inte enbart finnas träd, buskar och 
klätterställningar, utan även bollar och hopprep (Weinberger, Butler & Schumacher, 
2013). För att nå elevers motivation bör enligt Nilsson (2007) utomhusmiljön vara 
konstruerad på ett sätt så att elever själva blir lockade av att använda lekmiljön. 
Lekmiljöer utomhus som kan vara inspirerande, menar Glantz, Grahn och Hedberg 
(2007), är klätterträd, stenar och stubbar. Litteratur kring hur skolans utomhusmiljö 
kan hämma och främja den fysiska aktiviteten är dock begränsad (Weinberger, Butler 
& Schumacher, 2013). Därför kan det vara svårt att veta hur utformningen av 
utomhusmiljön bör se ut. I konstruktionen av utomhusmiljön finns det dock givna 
faktorer som är tvungna att ha i åtanke. Bland dessa tillhör bland annat klimat, 
säkerhet och vart skolan är belägen. Något som inte skolan kan styra över (Glantz, 
Grahn & Hedberg 2007). 
 
Enligt Konsumentverket (2008) är det vanligast att elever i åldrarna 10-12  råkar ut 
för olyckor på skolgårdar. Den vanligaste orsaken till olyckorna är att elever faller 
eller kolliderar med föremål/skolkamrater. Av de redskapen som är fasta på 
skolgården är klätterställningar inblandade i flest olyckor. En av anledningarna till att 
fallen går illa är underlagen (Konsumentverket, 2008). Det finns dock en EU standard 
och enligt denne måste underlaget på lekplatser vara stötdämpande 
(Konsumentverket, 2013). Exempel på stötdämpande underlag är bark, gummiplattor, 
träspån, konstgräs (lekplats.se).  
 
Något som dock skolan kan styra mer över är skolans förhållande och syn på fysisk 
aktivitet. En avgörande faktor till hurvida elever faktiskt känner motivation till att röra 
sig i allmänhet är lärares engagemang. Lärares agerande och förhållningssätt är en av 
de viktigaste och mest betydelsefulla faktorerna när det kommer till elevers 
förhållande och erfarenhet till fysisk aktivitet (Annerstedt, 2007). Författaren skriver 
att läraren, genom sitt ledarskap, sin medvetenhet och inspiration, kan bidra till att 
elever får erfarenheter som är meningsfulla, positiva och givande (Annerstedt, 2007). 
Vad ledarskap och lärarrollen verkligen betyder är dock svårt att definiera då det är 
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två mycket mångfacetterade uppdrag (Annerstedt, 2007).  Det man, enligt Annerstedt 
(2007) däremot vet är att lärares eget beteende, inställning, handlingar, val, 
medvetenhet, förståelse, kunskap och attityd har stor inverkan på elevers uppträdande. 
Vikten av att uppmuntra eleverna till att delta i fysisk aktivitet är något som även 
WHO (2014) skriver om. Att veta hur man som lärare ska lyckas motivera elever är 
dock inte alltid lätt (Annerstedt, 2007). För att underlätta dessa svårigheter som man 
som lärare står inför skriver Eather, Morgan och Lubans (2012) att många lärare 
uttryckt en önskan om att få aktuella program som ger specifika idéer, instruktioner 
och strategier för hur man kan arbeta hälsofrämjande och med fysisk aktivitet. Detta 
för att ge dem grundläggande kunskaper om just de färdigheter som en lärare kan 
behöva för att kunna motivera elever till en hälsosam livsstil. Annerstedt (2007) 
skriver att en viktigt bit är att man som lärare lär känna sina elever och lär sig att 
förstå vad som faktiskt motiverar dem. Man bör dessutom skapa aktiviteter och 
situationer som för dem känns meningsfulla, intressanta och roliga (Annerstedt, 
2007).  

2.1 Problemformulering 

Problemet som vi nu står inför är att barnen i dagens samhälle och i skolan är mindre 
fysiskt aktiva idag än de var förr, detta trots kunskap om den fysiska aktivitetens 
fördelar. En stor del av barns tid, och unga liv, spenderas inom skolans verksamhet. 
Det är därför där man på olika plan kan försöka göra skillnad och utveckla elevers 
intresse för fysiska aktivitet. Trots att kunskap om fördelar med fysisk aktivitet är 
allmänt känd idag finns det från skolor och lärare en efterfrågan om verktyg och 
information för att motivera elever till att röra på sig.  

2.2 Grundad teori 

Arbetet grundar sig i en öppen syn gentemot forskning och teori. Litteraturstudien är 
inte strikt ansluten till något forskningsresultat och inte heller till en enskild teori. 
Teorin som arbetet dock är inspirerat av är så kallad grundad teori. Definitionen av 
grundad teori som vi valt att använda oss av är Alvesson och Sköldbergs (2008). 
Enligt dem är den grundade teorin en kvalitativ metod, alltså är resultatet inte lika 
strikt styrt av de statistiska resultaten, särskilt inte med tanke på att all data inom 
grundad teori ska vara empirisk, oftast genom social interaktion (Alvesson & 
Sköldberg, 2008).   
 
En vald inspirationskälla var att låta det empiriska materialet få tala, inte avgörande, 
men till stor del. Efter att materialet lästs visade sig teman och trender i texterna vilka 
allt eftersom har mynnat ut i syfte och frågeställningsteman. Denna typ av 
kategorisering är något som kan liknas med Alvesson och Sköldbergs (2008) kodning. 
Dessa koder har i denna studie oftast varit teman som även författarna till studierna 
uppmärksammat. De teman och det resultat som vi har kommit fram till är alltså inte 
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inskränkt i den empiriska datan (Alvesson & Sköldberg, 2008) utan är även till viss 
del grundad i annan litteratur som inte enbart är empirisk.  

2.3 Begreppet fysisk aktivitet 

Begreppet fysisk aktivitet är ett nyckelord som är återkommande i denna 
litteraturstudie. En vanlig och allmän definition av begreppet är den som WHO 
använder sig av: “Aktivitet som innefattar all kroppsrörelse som produceras av 
skelettmuskulaturen och som resulterar i en ökad energiförbrukning” (who.int). 
Weinberger, Butler och Schumacher (2013) vill dela upp begreppet i tre 
underbegrepp; lätt fysisk aktivitet, måttlig fysisk aktivitet och kraftig ansträngning. 
Med lätt fysisk aktivitet menar författarna långsamma eller lätta rörelser, exempelvis 
när man går eller flyttar på lätta saker (Weinberger, Butler & Schumacher, 2013). 
Måttlig aktivitet förklarar dem som den aktivitet som utgör, eller bör utgöra, den 
största delen av dagens fysiska aktivitet. Exempel på måttlig aktivitet kan vara att 
man går snabbt, cyklar, löper, hoppar eller att man simmar (Weinberger, Butler & 
Schumacher, 2013). Det sista underbegreppet, kraftig ansträngning, innebär att man 
belastar musklerna mer, eller att man gör mycket snabba rörelser (Weinberger, Butler 
& Schumacher, 2013). I denna litteraturstudie har samlingsbegreppet fysisk aktivitet 
varit det som använts. Den måttliga aktiviteten är den aktivitet som utgör, eller bör 
utgöra, merparten av dagens fysiska aktivitet, är det just det underbegreppet som vi 
syftat till när vi skrivit ordet fysisk aktivitet. 

3. Syfte 
Huvudsyftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad forskningen säger 
gällande elevers fysiska aktivitet, kopplat till skolans utomhusmiljö och lärares 
påverkan. Detta för att skapa en medvetenhet om hur skolan kan ge förutsättningar 
och motivera barnen till att vara fysiskt aktiva under skoldagen. För att få en tydlig 
riktning i vår litteraturstudie har vi valt att formulera två frågor som känns relevanta 
för arbetet: 

• Vilken effekt kan skolans utomhusmiljö ha på elevers fysiska aktivitet?  
• Hur kan lärares engagemang ha betydelse för elevers motivation till fysisk 

aktivitet?    

4. Metod 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Med systematisk litteraturstudie menar 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) att man letar upp relevant data 
gällande ett specifikt tema. Mängden data kan dock variera i olika studier, då faktorer 
som ekonomi och tid kan påverka insamlingen av data (Eriksson Barajas et al. 2013). 
Fokus låg därför på att söka efter forskning i form av rapporter, artiklar och 
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avhandlingar med vetenskaplig evidens. Sökningarna skedde genom nyckelord som 
valts utifrån studiens syfte och frågeställningar, för att redan där avgränsa träffarna. 
Detta för hitta den mest relevanta forskningen, så som Eriksson Barajas et al. (2013) 
tipsar om att man ska göra. När vi fick förslag på artiklar så valdes först och främst 
artiklar vars titlar kändes passande för vår studie. När valen gjorts lästes artiklarnas 
abstract, och-eller inledning. Efter dem lästs gjordes val samt bortval. De artiklar som 
efter dessa inklusionskriterier bedömdes relevanta lästes och analyserades för 
insamling av data till studien. Hur detta gick till förklaras mer ingående nedan. Att 
använda sig av urvalsmetoder för att finna relevant evidens är också något som 
Eriksson Barajas, et al. (2013) förespråkar i sitt kapitel om systematiska 
litteraturstudier. 
4.1 Datainsamling 

Under sökningen efter litteratur och forskning till litteraturstudien användes olika 
databaser och hemsidor med publicerade tidsskrifter, artiklar, avhandlingar och 
litteratur som berör ämnen som undervisning, pedagogik, idrott och hälsa. Först och 
främst användes databasen ERIC och publiceringssidorna avhandlingar.se och Google 
Scholar (scholar.google.se). Databasen ERIC (Educational Resources Information 
Center) är en databas där man finner både vetenskapliga och icke-vetenskapliga texter 
som berör just pedagogik (Eriksson Barajas et al. 2013). Avhandlingar.se är en 
hemsida som är utvecklad i samråd med Kungliga Biblioteket, där finns färdiga 
avhandlingar från olika svenska universitet (avhandlingar.se). Även hemsidan Google 
Scholar är en hemsida som användes flitigt. Scholar är en sökmotor som innehåller 
både granskade och icke-granskade publikationer från både Europa och USA 
(Eriksson Barajas et al. 2013). Andra sidor som söktes på, men enbart gav några få 
relevanta träffar, var till exempel Swepub.kb.se, där man får träffar på artiklar, 
konferensbidrag, avhandlingar med mera, som är publicerade vid svenska lärosäten 
(swepub.kb.se).  Ett annat exempel på en hemsida som användes är siencedirect.com, 
där vi hittade tidsskriften Preventive Medicin. I den tidskriften publiceras enbart 
artiklar som har blivit kritiskt och vetenskapligt granskade, de har genomgått en Peer-
review, vilket är ett av kriterierna som krävs för att texten ska räknas som 
vetenskaplig (Eriksson Barajas et al. 2013). 
 
För att göra avgränsningar och hitta relevanta artiklar bör ord som är kopplade till 
syftet och frågeställningarna användas, så kallade nyckelord (Eriksson Barajas et al. 
2013). Detta gjordes för att hitta de mest passande texterna för studien. För att inte 
begränsa sökningarna och sökresultatet för mycket användes så kallade Trunkeringar, 
vilket innebär att man ersätter den första eller sista delen på ett ord med en “stjärna” 
symbolen * (Eriksson Barajas et al. 2013). Genom att göra detta kunde vi få fler 
resultat på ett begrepp. I sökningarna valde vi att använda oss av flera olika ord i 
samma sökning. Till exempel är ordet “education” eller ordet “health” för brett för 
studiens sökning, men genom att kombinera flera relevanta nyckelord hittades de 
vetenskapliga skrifter som berörde just vårt ämne. Dessa kombinationer gjordes med 



8	  
	  

hjälp av Booleska operatorer, ord som “AND” och “OR”. Detta gör att man söker 
efter två olika ord samtidigt, eller att databasen väljer att söka efter det ena eller det 
andra sökordet (Eriksson Barajas et al. 2013). 
 
Något som upptäcktes under sökningen var att efterhand som artiklar hittades så 
ändrades sökorden. Vi trodde i början av vår sökning att barn rekommenderas 30 
minuter av fysisk aktivitet om dagen. Efter läsningen av de första artiklarna upptäckte 
vi dock att så var inte fallet. Istället skrevs det att rekommendationen är 60 min. Efter 
denna upptäckt ändrades sökningarna och inga minuter söktes alls, detta för att 
undvika att gå miste om material. 
Här nedan följer en översikt på vilka sökord som användes. Där kan man även se 
vilka databaser sökningen skedde på, vilka sökord som användes och hur många 
träffar som kom upp. 
 
Tabell 1: Sökordsöversikt 

 
 
 
 

4.1.1 Urval 

I denna litteraturstudie låg fokus på att söka efter forskningsrapporter och artiklar som 
utförts med kvalitativ metod. Kvalitativa studier där man genomfört undersökningar, 
observationer och/eller intervjuer, användes till störst del. Dock fann vi även texter 
där forskaren-/na använt sig av båda ansatserna. I de fallen lades störst fokus på de 
kvalitativa delarna i texten. I och med att fokus låg på den kvalitativa delen vill vi 
dock understryka att den kvantitativa delen inte förbisågs. Eftersom arbetet till störst 
del är uppbyggd på kvalitativa studier låg inte fokus på urvalet som 
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författaren/författarna gjort, det inte är lika viktigt här som i en kvantitativ studie 
(Eriksson Barajas et al. 2013). Fokus var istället på textens innehåll, de situationer, 
människor och miljöer som fanns (Eriksson Barajas et al. 2013). Detta för att kunna 
överföra de delarna på liknande situationer och för att kunna göra jämförelser. 
När sökningen påbörjades gjordes det genom de sökord som står ovan i olika 
databaser (se figur 1). Vi sökte först och främst på engelska ord för att få så många 
träffar som möjligt. Dock användes svenska ord i vissa fall, i vissa databaser. Detta 
för att försöka hitta forskning som gjorts i Sverige eller av svenska forskare, eftersom 
de oftast utfört sin forskning på skolor i Sverige. Detta innebär att de arbetat under 
samma förutsättningar som vi kommer att göra. När vi fick upp våra träffar valdes ett 
antal artiklar vars rubrik kändes relevant och passande för litteraturstudien. I många 
fall var det flera tusen träffar, då området är brett. Redan i detta steg inkluderades 
rubriker som innehöll relevanta ord, så som “School, physical education, health, 
recommendations” med mera. I vissa fall påträffades texter som hade intressanta och 
passande rubriker trots de inte hade de valda sökorden i rubriken. Vissa av dessa 
inkluderades också, detta tack vare deras relevanta innehåll. Nästa steg var att läsa 
artiklarnas abstrakt, och- eller sammanfattning, för att få en överblick över textens 
innehåll och relevans för vår studie. Även i detta steg valdes det att inkludera och 
exkludera vissa texter. Orsaker till exkludering kunde vara att texten inte handlade om 
det som vi trodde och ville. Exempelvis så kunde en text handla mer om 
skolprestationen, än hälsan. Andra orsaker till exkludering kunde vara att artikeln var 
kvantitativ eller riktad åt äldre barn. Nästa steg i urvalet var att läsa hela texten för att 
skaffa material litteraturstudien. Det sista steget i urvalet var att läsa hela texten och 
göra en kvalitetsgranskning av den. När granskningen genomfördes tittade vi först 
och främst på om texten var vetenskaplig. För att få reda på detta kollades om texten 
var kritiskt granskad (Peer-review), om den hade rätt disposition (Eriksson Barajas et 
al. 2013), om den var skriven av en doktorand och vilka som var ansvariga för 
publiceringen. För att göra detta steg mer säkert bockade vi i att vi enbart ville ha 
texter som var peer-review, i de fall det var möjligt på sökmotorn. Om dessa krav 
uppfylldes granskades texten vidare. Under den granskningen kollades några 
övergripande punkter; textens syfte, frågeställningarna, vilka resultat som fanns och 
hur den var skriven (Eriksson Barajas et al. 2013). I många av texterna var det svårt 
att hitta någon del som berörde bortfall, men eftersom vi letade efter kvalitativa 
studier var detta ingenting som drog ner kvaliteten avsevärt.  
 
I en systematisk litteraturstudie bör etiska överväganden gällande urval och 
presentation göras (Eriksson Barajas et al. 2013). Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) 
har alla vetenskapliga studier krav på sig att göra etiska överväganden, detta för att 
inte deltagarna ska skadas på något sätt. Av de använda texterna är majoriteten etiska, 
varken namn på skolor eller medverkande personer nämns. Efter mycket diskussion 
och övervägande valdes dock enstaka texter där skolor nämns med namn och även 
med bild. Detta valdes av de skäl att det fanns bra innehåll i texten. För denna 
litteraturstudiens del låg inte fokus på specifika skolor, kön eller liknande, utan de 
resultat som studien visat. För vår egen etiska del valde vi att inte skriva med dessa 
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skolnamn i litteraturstudien eller i våra personliga anteckningar. En annan etisk 
princip som vi förhöll oss till var att vi presenterar alla artiklar som granskats till 
fullo, och inte enbart de som stödjer våra hypoteser, tankar och syfte (Eriksson 
Barajas et al. 2013). 

4.2 Databearbetning 

Vi valde att ha med böcker, avhandlingar, rapporter och artiklar i studien. Dessa 
benämns oftast med samlingsordet “text” i studien, men även med de enskilda orden. 
Under databearbetningen inspirerades vi av en induktiv ansats. Med detta menar 
Alvesson och Sköldberg (2008) att sambanden kring området som man valt forska 
kring visar sig allt eftersom empirin bearbetas. Under forskningsprocessen fann vi 
olika samband (läraren och utomhusmiljön) mellan olika enskilda fall. De sambanden 
blev sedan utgångspunkter som studien förhållit sig till. Ett tillvägagångsätt som på 
många vis liknar Alvesson och Sköldbergs (2008) förklaring på induktiv ansats.  Vi 
lät empirin tala till störst del men uteslöt inte heller teorin och kan därför enbart säga 
att vi inspirerats av induktiv ansats.  
 
För att bearbeta datan lästes texterna i sin helhet på varsitt håll. Vi läste de texter som 
vi själva hittat under tiden som sökningen pågick. Under läsandet antecknades 
relevant fakta till studien. När texten lästs noggrant informerades den andra om vad 
som lästs och antecknats. Studiens innehåll, relevans och kvalitet diskuterades 
därefter, så att båda var insatta och överens om vad som skulle inkluderas, eller 
exkluderas. Diskussionerna skedde därför att vi la vikt i att båda skulle vara lika 
insatta i arbetets alla delar. 
Vi gick tillbaka och läste igenom och bearbetade samma texter i omgångar, och 
hittade under tiden ny fakta att arbeta med. Framförallt när det gällde resultatdelen 
(kap. 5), lästes datan igenom fler gånger. Fokus låg på författarens resultatdel, detta 
för att få fram den vetenskapliga information som behövdes. I texterna såg vi två 
viktiga komponenter, miljön och läraren, som hade betydelse för barns fysiska 
aktivitet. Vi valde därför att dela upp våra referenser i dessa två teman och arbeta 
kring dem i resultatet och diskussionen.  
 
För att sammanställa de artiklar som slutligen valdes, samt för att göra en tydlig 
översikt för vår egen del och för läsaren, gjorde vi en artikelöversikt (Se bilaga nr. 1). 
I översikten kan man se texternas ansvariga utgivare, utgivningsår, vilken databas 
som texten fanns på och med hjälp av vilka sökord de hittats. Man kan även se 
författarens namn, namnet på texten, syftet, metoden som använts, eventuellt bortfall 
och resultatet som författaren/-na kommit fram till. 
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4.3 Arbetsfördelning 

Under litteraturstudien skedde arbetet gemensamt, men med vissa uppdelningar. Vi 
satt tillsammans under arbetets gång, detta för att båda skulle känna sig delaktiga och 
för att ha möjligheten att kunna delge och diskutera med varandra. Båda sökte efter 
texter och läste dem, dock på varsin dator. När någon hittade något av intresse fördes 
en dialog gällande innehåll, relevans och vidare arbete. Skrivandet av arbetet skedde 
gemensamt och av oss båda. Vi använde oss av ett online-dokument där vi båda 
kunde skriva och redigera texten samtidigt, även detta för delaktighetens, och 
smidighetens skull. Båda skrev i dokumentet och läste texter i omgångar. Under en 
kortare period fanns en viss skillnad i arbetsfördelningen. Under den tiden lade 
Paulina tid på att utforma de tabeller som finns i arbetet och som bilagor, medan 
Amalia fortsatte sökningen efter mer data till studien. Gemensam granskning skedde 
med jämna mellanrum för att båda skulle känna säkra och nöjda med texten och dess 
innehåll. Uppbyggnaden av litteraturstudien har alltså skett gemensamt, med lika 
arbetsbörda under hela processen. 

5. Resultat 

I följande del presenteras resultat från de valda och granskade artiklarna. 
Sammanställningen innehåller jämförelser av resultaten och ger en bild av den 
vetenskapliga forskning som finns kring området. Kapitlet är indelat i underrubriker i 
form av arbetets frågeställningar, för att lättare besvara dem och för att läsaren ska få 
en tydlig bild av resultaten.   
 

5.1 Vilken effekt kan skolans utomhusmiljö ha på 
elevers fysiska aktivitet? 

Rast är en av de tidpunkter under skoldagen när elever får tillgång till skolans fysiska 
anläggningar utomhus. Dessa utomhusmiljöer kan ge möjligheter för att elever ska 
kunna vara fysiskt aktiva (Wechser, Devereaux, Davis & Collins, 2000). För att nå 
elevers fysiska aktivitet finns det dock inte bara en metod eller aspekt som har 
undersökts, utan flera. Det som de flesta studierna dock var enade om var att 
utomhusmiljön hade en påverkan på elevers aktivitet. Bland annat Sallis, Conway. 
Prochaska, McKenzie, Marshall och Browns (2001) menar att utomhusmiljön kan 
påverka hur aktiva elever är. Eriksson Bergström (2013) beskriver genom sina studier 
att barn har behov av att använda utomhusmiljön i skolan. I Sallis et al. (2001) studie 
ökade barns fysiska aktivitet om förbättringar på utomhusmiljön gjorts, och när det 
fanns tillgång till utrustning utomhus. 
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Vilken typ av utrustning som fanns och vilka förbättringar som gjorts skiljde sig dock 
beroende på vilken skola som studierna bedrivits på. I Sallis et al. (2012) studie 
ändrades miljön bland annat genom att strecken på bollplanerna fylldes i. På en av 
skolgårdarna, som Eriksson Bergström (2013) observerade, fanns det mycket 
buskage. Den naturliga utomhusmiljön bidrog till mycket fysisk aktivitet hos barnen. 
Att denna typ av utemiljö attraherar barns aktivitet stärker Parrish, Yeatman, Iversson 
och Russells (2012) studie där eleverna som intervjuades beskrev bland annat gräs, 
träd och blommor som en attraktiv skolgårdsmiljö. På en annan skola som Eriksson 
Bergström (2013) också observerade var det, enligt pedagogerna, den icke statiska 
utrustningen som var det mest populär. Till exempel använde sig eleverna av stenar 
som skrivbord när de skulle leka kontor utomhus. I Parrish et al.(2012) studie 
observerades vilka aktiviteter som utfördes under rasten. Detta gjordes för att belysa 
vad som var mest populärt att aktivera sig med under rast tillfällena. De aktiviteter 
som hade mest deltagande innehöll en boll vilket i sin tur också styrker att den 
statiska miljön inte alltid är den som bidrar till mest fysisk aktivitet.  
 
Det finns dock en aspekt som inte kan styras av varken skola eller elever. Denna 
aspekt berör främst de som bor i länder som har olika årstider. Isberg (2009) menar 
nämligen att de fyra årstiderna spelar en betydande roll i elevers fysiska aktivitet. Till 
exempel kan snö begränsa möjligheterna till viss motion. Å ena sidan hindrar det 
dock inte elever från att vara aktiva och ta del av vad årstiderna har att erbjuda. I 
Eriksson Bergström (2013) beskrivs en sekvens där ett par barn sitter och leker både i 
-och med snö. En snöhög använder de som hus och en snöklump används som 
välling. Eftersom snön inte har något speciellt syfte blir det enklare för barnen att 
själva bestämma vad snön ska användas till. Snön blir alltså en del av leken. (Eriksson 
Bergström, 2013). Å andra sidan kan det finnas vissa klimat där elever helt enkelt 
måste ta hänsyn till vädret för att kunna vara aktiva. Parrish et al (2012) nämner 
att eleverna på några av skolorna de undersökte var tvungna att sitta i skuggan under 
rasten om de inte hade med sig en hatt eller huvudbonad av något slag. Detta på grund 
av den starka UV strålningen. Alltså stämmer Isbergs (2009) uttalande kring att 
årstiderna faktiskt har betydelse. 
 
En faktor som var inkluderad i två studier var ekonomin. I Ridgers, Stratton, 
Fairclough och Twisk (2007) gavs det ett bistånd till en av skolorna när studien 
genomfördes. Dessa pengar gick sedan till att bland annat förbättra och strukturera 
den fysiska skolgårdsmiljön. Förbättringarna på den skolan visade sig vara en effektiv 
metod för att öka elevernas fysiska aktivitet avsevärt. Under Donnelly och 
Lambourne (2011) studie visades dock möjligheter till fysiska aktiviteter som inte 
hindrades på grund av bristande finansiella tillgångar. Bland annat användes den 
fysiska aktiviteten i klassrumssituationer där fokus var mer på kreativitet än dyra 
redskap. Även i Eriksson Bergström (2013) berättar en av pedagogerna om en koja 
som pedagogerna tagit sig tid att bygga till eleverna. Det som inte pedagogerna 
förutsåg var dock att det området som skulle bli mest populärt var området bakom 
kojan. Parrish et al. (2012) skriver även att en av barnens egna önskningar var en 
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varierande skolgårdsmiljö. Varierande behöver alltså inte enligt dessa olika studier 
vara synonymt med påkostad.  
 
Det som kan utläsas genom dessa studiernas resultat är att utemiljön är en komponent 
som har en bidragande effekt till elevers fysiska aktivitet.  Både författarna till 
studierna och lärarna som intervjuats är av åsikten att elever använder sig av 
skolmiljön om förutsättningar ges (Eriksson Bergström, 2013; Sallis et al. 
2001; Parrish et al. 2012). Utbudet i skolmiljön varierade och visade att olika typer av 
insatser kan ge olika positiva effekter.  Något som studierna också var eniga om var 
att utomhusmiljön inte utgör den enda avgörande komponenten, om målet är att elever 
ska bli mer fysiskt aktiva. Läraren och skolans inställning är också avgörande om den 
fysiska aktiviteten ska öka.  

5.2 Hur kan läraren ha betydelse för elevers 
motivation till fysisk aktivitet?  

Det finns många aspekter som påverkar och motiverar elever till att vara fysiskt 
aktiva, men att läraren har en betydelsefull roll i detta är något som både Isberg 
(2009), Parrish et al. (2012) och Donnelly och Lambourne (2001) är ense 
om.  Undersökningar, intervjuer och observationer har genomförts och alla resultat 
gemensamma nämnare är lärares engagemang, arbetsätt och närvaro, och hur detta 
påverkar elevers syn på fysisk aktivitet.  
 
Isberg (2009) genomförde undersökningar i form av observationer, tester och 
intervjuer på skolor och med elever. Resultaten från de olika delarna visade aspekter 
som motiverar elever, och en av de större var läraren, dennes engagemang och 
arbetsätt. Eleverna som var delaktiga i projektet svarade att lärarens positiva attityd 
och engagemang ökade deras intresse och motivation för fysisk aktivitet. Liknande 
resultat framkom i Donnelly och Lambourne (2011) undersökningar, där man i 
observationer tydligt såg samband mellan lärares deltagande i fysisk aktivitet och 
elevers deltagande. Författarna såg tydligt att de mer fysiskt aktiva lärarna hade mer 
fysiskt aktiv elever och att detta samband även gällde på andra hållet, med de mindre 
fysiskt aktiva lärarna (Donnelly & Lambourne, 2001). Att lärares engagemang 
påverkar elevers fysiska aktivitet gäller, enligt Parrish et al. (2012), även under 
skolans raster. Författarna gjorde undersökningar på skolor och såg att under de 
tillfällen lärare var delaktiga och aktiva i aktiviteter på skolgården var även fler elever 
aktiva (Parrish et al. 2012).   
 
För att motivera, inspirera och engagera elever kan lärare ta hjälp av olika redskap. 
Isberg (2009) och Donnelly och Lambourne (2011) presenterar två olika sätt för lärare 
att kunna öka den fysiska aktiviteten. Detta utan förhöjda kostnader, extra 
tidsplanering eller andra stora förändringar. Ett exempel på redskap är att arbeta med 
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PAAC2, som Donnelly och Lambourne (2011) gjorde under sitt projekt. Som exempel 
på en PAAC-lektion fick eleverna under en svenskalektion stava ord genom hoppa 
mellan bokstäver på golvet. De fick även testa på att forma sig som geometriska 
figurer i matematiken. Enligt författarna hade både lärare och elever roligt under 
lektionstiden och de såg att barnens fysik och hälsa blev förbättrad över tid (Donnelly 
& Lambourne, 2011). Resultaten och slutsatserna poängterar att läraren sitter i en 
position där hen, via sitt aktiva deltagande, uppmuntran och sociala stöd kan få 
eleverna att prova nya beteenden och även förändra och förstärka aktiviteten hos 
eleverna. 
 
Även Isberg (2009) vill ge lärare verktyg för att skapa motivation och engagemang. I 
Isbergs (2009) undersökning gav lärarna eleverna varsin träningsdagbok att fylla i 
planerad träning, utförd träning och andra tankar i. Dagboken visade sig vara ett 
viktigt hjälpmedel för läraren när det kom till att motivera eleverna (Isberg, 2009). I 
intervjufrågorna kom det fram att eleverna kände att boken hjälpte dem att känna sig 
mer uppskattade av läraren, eftersom de kunde ta upp känsliga saker i den, och få 
direkt respons och kommentarer från läraren.  
 
Donnelly och Lambournes (2011) resultat visar att läraren kan använda sitt inflytande 
för att engagera sina elever och förstärka deras fysiska aktivitet. Isberg (2009) styrker 
detta i sina resultat där det blev tydligt, både i observationer och i intervjuer, att 
läraren har en stor inverkan och en central roll när det kommer till att motivera 
eleverna till fysisk aktivetet. Isberg (2009) skriver även att deltagarna i hennes studie 
till en början troligtvis var yttre motiverade, tack vare muntliga och skriftliga 
engagemang. Dock tror författaren att eleverna mot slutet hade funnit en inre 
motivation till fysisk aktivitet och att de kände tillfredsställelse och nöje i att röra på 
sig.  
 
Lärares attityd kan även påverka elever på andra hållet, att de tappar motivation, eller 
känner sig begränsade av skolans regler, vilket både Isberg (2009), Eriksson 
Bergström (2013) och Parrish et al. (2012) nämner i sina rapporter. Isberg (2009) 
skriver att hon i observationerna lade märke till att en av de deltagande lärarna inte 
var inspirerad till projektet, utan att hen bara såg hinder och problem. Det visade sig 
att eleverna till denne lärare blev mindre intresserade av projektet än vad de övriga, 
motiverade lärarnas elever blev. Isberg (2009) lägger även till att dessa elever från 
början var motiverade till projektet, men att den motivationen försvann med tiden som 
lärarens roll som motivationskälla försvann. En annan aspekt som kan hindra elever 
till att vara fysiskt aktiva kan, enligt Parrish et al. (2012), vara att vissa skolor har 
särskilda regler, vilket i vissa fall kan försvåra den fysiska aktiviteten hos eleverna. 
Ovan framgår det att lärares närvaro på rasterna ökar elevers aktivitet. Dock skriver 
Parrish et al. (2012) att lärarna inte alltid var närvarande. Trots att lärarna själva 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 PAAC= Physical Activity Across The Curriculum, Donnelly & Lambourne (2011). På svenska kan 
man säga att man tar in fysisk aktivitet i de olika ämnena i läroplanen.  
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tyckte att deras närvaro under rasterna ökade elevers fysiska aktivitet var det många 
lärare som hade svårt för att delta under rasten (Parrish et al. 2012). Anledningarna 
kunde vara olika men både Parrish et al. (2012) och Eriksson Bergström (2012) 
nämner exempel, så som ej väderanpassande kläder eller att lärarna känner att de är 
upptagna med att strukturera och hålla ordning på gruppen, och därför inte kan delta 
på samma sätt.  
 
Det författarna, och även de deltagande lärarna och eleverna, är eniga om är att lärare 
har en stor påverkan på elever. Isberg (2009) betonar vikten av att “rätt lärare” och 
inspirerande komponenter finns runt eleverna. Detta för att de ska finna både sin inre 
och yttre motivation.  

6. Diskussion 

Nedan följer diskussioner kring metoder som använts och de resultat som 
presenterats. I detta kapitel värderas metoder, deras lämplighet och hur anpassade de 
var för att besvara våra frågeställningar, så som Eriksson Barajas et al. (2012) skriver 
att man bör göra i en litteraturstudie. Även förslag på förbättring presenteras.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Datainsamling 

Utifrån syftet och problemformulering hittades nyckelord att använda vid 
databassökning. Sökningarna skedde på databaserna Google Scholar, ERIC, 
Avhandlingar.se och Swepub. Majoriteten av de använda texterna är hämtade från 
Google Scholar, Avhandlingar och ERIC. Valet av databaser baserades på tips från 
handledare, tidigare erfarenheter och relevans. Som exempel på relevans är ERIC en 
databas som berör just pedagogik och idrottsvetenskap/Idrottsmedicin, vilket är nära 
syftet med denna litteraturstudie. Nyckelorden användes som avgränsningar i 
sökningarna och fungerade även som ett hjälpmedel för att hitta de mest relevanta 
texterna. Till stor del användes engelska ord när sökningen påbörjades, detta för att 
försöka hitta så mycket material som möjligt. Dock söktes det även med hjälp av 
svenska ord, detta för att de svenska texterna i många fall arbetat under samma 
premisser som vi kommer att göra. Det finns dock en nackdel med de svenska 
artiklarna, med tanke på att de resultaten kan bli begränsande. Dock uppstår samma 
situation vilket land studien än är gjord i. Vår användning av både nationella och 
internationella texter gav därför litteraturstudien en bredare träffgrupp. Under 
sökningen av texter ändrades sökorden efterhand som teman och återkommande 
centrala begrepp kom upp. Fördelen med detta arbetsätt är att de viktiga aspekterna 
kommit upp under arbetes gång, och är inget som vi som författare hittat på. Vi har 
dessutom inte enbart litat blint på vetenskaplig forskningen utan jämfört olika texter 
för att hitta gemensamma nämnare och för att därefter förfina materialet och texten, så 



16	  
	  

som Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att man ska göra. Nackdelen kan varit att 
vår tid för artikelsökning blev längre än planerat, detta eftersom mycket diskussion 
och tänkande fick göras under arbetets gång, och riktningar ofta ändrades. Dock blev 
resterande arbetsgång anpassad efter detta och den tid som lades ner resulterade i 
relevant fakta som förhåller sig till syftet och frågeställningarna. För att få många 
träffar under sökningen användes både trunkeringar och booelska operatorer. Detta 
för att täcka in många olika varianter av ord och för att kombinera ord som i 
sökningen bör vara sammanflätade för att få rätt träffar för syftet (Eriksson Barajas et 
al. 2013).  
 
Sökningarna gav ofta många träffar vilken innebar att det första urvalet till stor del 
baserades på texternas titlar. Några av de valda artiklarna valdes dock trots att det 
genom titeln inte framgick hurvida textens innehåll var relevant eller ej. Detta visade 
sig vara positivt, vi fick data som vi annars gått miste om. Ett viktigt 
inkluderingskriterie var att alla texter som skulle ingå i resultatet, och några av de i 
bakgrunden, skulle vara vetenskapliga. Därför har alla artiklar noggrant granskats 
efter Eriksson Barajas et al. (2013) beskrivningar gällande vad som visar på om en 
text är vetenskaplig eller ej. En av delarna som granskats är hur de etiska 
övervägandena i texterna sett ut. Alla vetenskapliga studier har som krav att göra 
etiska överväganden, detta för att inte skada någon (Eriksson Barajas et al. 2013). Av 
de analyserade och använda artiklarna är majoriteten etiska, men det finns ett fåtal 
som benämner skolors namn. Valet att ändå använda dessa artiklar togs av den 
orsaken att innehållet var givande för litteraturstudien. Å ena sidan kan detta ses som 
ett övertramp gällande de etiska principerna och sänka tillförlitligheten på studien. Å 
andra sidan kan man anta att forskaren fått godkännande av de medverkande skolorna 
att just skriva ut namnet. För vår etiska del nämnde vi inga namn. Detta val gjordes 
även eftersom vårt fokus inte låg på vilka skolor, områden, kön eller liknande som 
undersökningarna utförts på, utan resultatet. 
 
Artiklarna som i slutet användes är till majoriteten kvalitativa. Det finns ett fåtal 
artiklar som är både kvalitativa och kvantitativa, men där har fokus legat på att 
analysera den kvalitativa delen och resultatet. Vi har inte förbisett de kvantitativa 
delarna, men de har ofta fokuserat på siffror i form av BMI eller viktnedgång var 
dessa inte av lika stor betydelse för studien. Nackdelen med detta kan vara att 
resultaten kan uppfattas som snedvridna, tack vare att inte all information och fakta 
redovisas. Dock har forskaren/-na i de flesta fall diskuterat kvalitativa och 
kvantitativa resultat parallellt i texterna, då de har haft samband. Exempel på sådant 
samband är att elever som haft PAAC-lektioner inte enbart har haft roligt och fått 
motivation till fysisk aktivitet, utan att de överviktiga eleverna fått en bättre hälsa, 
vilket redovisas med hjälp av siffror och BMI. Resultaten i denna studie hade 
förmodligen sett annorlunda ut om mer fokus legat på de kvantitativa resultaten, där 
bevis på förbättrad hälsa ofta redovisats. Denna text inte har som syfte att redovisa 
resultaten av fysisk aktivitet, utan istället hur man kan få eleverna motiverade till 
fysisk aktivitet, låg fokus istället på de kvalitativa resultaten. Att resultatet är riktat 
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mot kvalitativ forskning kan ses som en styrka. Detta då forskarna har lagt ner tid på 
projekten och oftast utfört både undersökningar, observationer och intervjuer, vilket i 
sin tur mynnar ut i många olika sätt att se samband på. Petticrew och Roberts (2006, 
refererad i Eriksson Barajas et al. 2013) säger att det finns de forskare som anser att 
man i en systematisk litteraturstudie enbart bör använda kvantitativa studier. 
Författarna skriver dock även att de finns de forskare som säger emot, som poängterar 
vikten av att systematiska litteraturstudier enbart innehåller kvalitativa studier. Valet 
av att använda kvalitativa studier gjordes på grund av att det forskaren ser, det som 
elever och lärare berättar, samt resultatet är mer relevant än till exempelvis siffror från 
enkäter. Detta eftersom statistik inte berättar lika mycket om känslor och tankar 
gällande skolans utomhusmiljö och lärares betydelse.  Alltså riktar sig inte 
kvantitativa resultat lika mycket till studiens syfte och frågeställningar.  
 
Gällande bortfall i de använda artiklarna var detta något som i vissa fall var svårt att 
hitta. Detta gällde framförallt de kvalitativa studierna. De bortfall som finns är oftast i 
fall av skolor som tackat nej till att deltaga i olika projekt. I vissa fall var bortfallet på 
grund av sjuka elever eller att föräldrar ej samtyckte. Att bortfallet inte diskuterats i 
alla texter kan ses som en svaghet, om man som läsare börjar fundera över varför 
detta inte framkommer. Det kan ses som ett undanhållande av information. Detta i sin 
tur kan leda till att man som läsare av denna studie känner samma sak, vilket är något 
som kan ses som en brist. I de fall då bortfall inte hittats kan det bero på att bortfall 
inte förekom i studien.  

6.1.2 Databearbetning 

Studiens databearbetning utgick, som tidigare nämnts, från en induktiv ansats för att 
finna samband och för att komma fram till frågeställningar. När vi sökte efter teman i 
artiklarna hade färgkodning kunnat vara på sin plats.  Om färgkodning använts hade å 
ena sidan teman kunnat visa sig snabbare då man hade sett mer konkret vilka artiklar 
som gått under samma färg. Å andra sidan blev anteckningarna någon annan form av 
kodning då teman och samband mellan artiklarna även där visade sig relativt fort.  
 
Under studiens gång har arbetet genomförts gemensamt i den största mån som gått. 
Detta även under databearbetningen. Å ena sidan hade arbetet till viss del gått mer 
effektivt om vi hade delat upp bearbetningen mer och utfört olika delar mer enskilt. 
Detta hade även eventuellt kunnat sparat in mer tid. Å andra sidan hade en effekt av 
uppdelningen kunnat bli att texten inte hade representerat båda våra tolkningar lika 
genomgående och jämlikt. Det är trots allt till stor del genom diskussion kring 
forskningens relevans urvalen gjorts och resultatet färdigställts.  
 
Texterna har under bearbetningen lästs igenom enskilt. Vi fördelade texterna enkelt 
genom att den som hittat texten också läste igenom den. I och med detta fördes 
kontinuerlig dialog både genom stöd av anteckningar, men även under läsningens 
pågående skede. Å ena sidan hade texterna kunnat bli annorlunda tolkade om båda 
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hade läst alla texterna mer ingående. Å andra sidan fördes dessa dialoger regelbundet 
genom hela arbetet, vilket gjorde att båda hade chansen till att sätta sig in i innehållet 
och tycka till om vad som var relevant. I artikelöversikten presenteras de texter som 
använts i litteraturstudien. Detta för att läsaren ska kunna följa processen som ledde 
oss just till de texterna. De texter som valdes att uteslutas i översikten och studien var 
de texter vars abstract inte innehöll relevant syfte och forskning. Å ena sidan kan det 
ses som att texterna undanhålls trots att de varit med i bearbetningen. Å andra sidan 
blir bearbetningen av de använda texterna mer framlyfta, plus att översikten inte blir 
lika abstrakt.  

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer diskussioner kring litteraturstudiens resultat i relation till syftet och 
frågeställningar. Resultaten och bakgrunden har diskuterats och reflektioner gjorts. 
Kapitlet är uppdelat i två underrubriker som är de samma som frågeställningarna och 
de underrubriker som finns i resultatkapitlet.  
 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad forskningen säger gällande elevers 
fysiska aktivitet, kopplat till skolans utomhusmiljö och lärares påverkan. Detta för att 
skapa en medvetenhet om hur skolan kan ge förutsättningar och motivera barnen till 
att vara fysiskt aktiva under skoldagen.  
 
De två frågeställningarna som besvaras i texten och som även är underrubriker i 
kapitlet är:  

• Vilken effekt kan skolans utomhusmiljö ha på elevers fysiska aktivitet?  
• Hur kan läraren engagemang ha betydelse för elevers motivation till fysisk 

aktivitet?    

6.2.1 Vilken effekt kan skolans utomhusmiljö ha på elevers fysiska 
aktivitet?  

En av studiens frågeställningar var att genom forskningsresultat komma fram till hur 
skolans utomhusmiljö kan ha effekt på barns fysiska aktivitet. Ett av skolan uppdrag 
är att hjälpa eleverna att skapa ett intresse för fysisk aktivitet (Skolverket, 2011). 
Utifrån det som utlästs genom resultatet i bland annat Sallis et al. (2012) kan en 
attraktiv utomhusmiljö öka elevers fysiska aktivitet. Holmgren och Eriksson (2010) 
menar att skolan är en plats som kan vara en möjlighet till rörelse. WHO (2014)  
menar också att skolan bör uppmuntra eleverna till rörelse. I Läroplanen från 2011 
står det skrivet att ett av skolan uppdrag är att hjälpa elever till intresse för fysisk 
aktivitet (Skolverket, 2011). Hur det ska gå till på varje enskild skola för att uppdraget 
ska lyckas står dock inte uttalat. Det krävdes alltså lite mer granskning kring studiens 
resultat för att skapa en tydligare bild av hur miljön kan ha effekt på elevers fysiska 
aktivitet.  
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Studiens data består av artiklar som inte till fullo var verklighetsförankrade. Detta 
eftersom skolorna där studierna utförts hade olika finansiella möjligheter blev 
resultaten väldigt anpassade till den enskilda skolan. Å ena sidan betyder detta att de 
resultaten som åstadkommits inte alltid kan utföras exakt likadant på alla skolor. Å 
andra sidan fick vi även fram resultat som inte är förankrade med den ekonomiska 
biten. Parrish et al. (2012) studie visade på att bollaktiviteter var de som var mest 
populära under rasterna. Detta är material som oftast finns på skolor vilket innebär att 
de inte behöver investera särskilt mycket ekonomiska resurser. Snarare behöver 
möjlighet och tillgänglighet till användningen av materialet. Det lösa materialet är 
något som även Weinberger et al. (2013) förespråkar. Å ena sidan kostar självkart 
bollar och nytt material om det gamla slits ut och därmed blir dessa resurser inte 
kostnadsfria. Å andra sidan är detta en liten justering som i längden kan uppfylla 
skolans uppdrag kring elevers intresse för fysisk aktivitet. En annan aspekt som 
framkom i resultatet och bakgrunden är att en naturlig miljö är en attraktiv plats för 
fysisk aktivitet. I flera av studierna var naturlig utomhusmiljö det som önskades av 
både eleverna och lärarna. Ett exempel som visar på detta är Parrish et al. (2012) 
studie där eleverna själva menade att en naturlig miljö med blommor, träd och gräs 
var den optimala skolgården.  Även i Eriksson Bergström (2013) beskrev 
pedagogerna den naturliga miljön som en attraktiv miljö för fysisk aktivitet som även 
inspirerade barnen till kreativitet. Även vi som författare minns att många av våra 
rasttillfällen har spenderats i klätterträd och bland buskage. Klätterträd är en typisk 
miljö som även Glantz, Grahn och Hedberg (2007) beskriver som inspirationskälla för 
kreativitet och fysisk aktivitet. Syftet med utomhusmiljön bör ju, som Nilsson (2007) 
skriver, vara konstruerad så att barnen själva väljer att upptäcka.  
 
En annan aspekt som länder med ständiga väderväxlingar är tvungna att ta hänsyn till 
är klimatet. Det dock som kan hända är att man bara ser hinder och inte möjligheter 
med vädret. I och med att Sverige har tillgång till alla årstiderna finns det mycket att 
uppleva och ta vara på utomhus. Isberg (2009) menar att årstiderna påverkar elevers 
fysiska aktivitet. Hur årstider kan påverka elevers fysiska aktivitet kan förklaras 
genom aspekter som styrs av klimatet och årstiderna.  Ett exempel på det som 
Eriksson Bergström (2013) nämner är blommor och grönska. Utomhusmiljön blir 
vacker och inbjudande när gömställen och vackra platser visar sig. Även platsen som 
skolan är belägen på har betydelse (Glantz et al. 2007) vilket å ena sidan göra det 
svårt att skapa en helt naturlig utomhusmiljö om området inte är lika tillåtande för 
sådan miljö. Å andra sidan kan ett steg på vägen vara att försöka skapa i alla fall en 
plast i utomhusmiljön som är naturinspirerad. 
 
Ett hinder som nämns med sommarhalvåret är UV strålarna från solen (Parrish et al. 
2012). Det kan också vara ett argument till varför träd och buskage kan vara en god 
utomhusmiljö, då dessa miljöer skapar skugga.  Eriksson Bergström (2013) beskriver 
hur snön också kan vara en aktivitetskälla. Just i det exemplet användes snön som 
både en del av miljön samt som material i leken. Andra fysiska aktiviteter som inte 
beskrivs, men som vi själva utfört när det snöat är att springa upp för pulkabackar, 
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snöbollskrig och snögubbe-bygge. Isbergs (2009) teori kring att klimatet har betydelse 
stämmer alltså men riktar sig åt både hinder och möjligheter. I denna studie är dock 
syftet att främst belysa möjligheter.  
 
Som nämndes i bakgrunden är även säkerheten en faktor som bör nämnas. Enligt 
Konsumentverket (2008) sker det ca 19000 olyckor på lekplatser om året. 
Skolgårdarna bär ansvar för 64 % av dessa. Träd och stenar är lösa föremål som ofta 
är inblandade i olyckorna. Det vanligaste föremålet som är av fast sort är dock 
klätterställningar (Konsumentverket, 2008). Ett föremål som på många vis 
förespråkats som en positiv aktivitetskälla. Att det sker såhär många olyckor i 
utomhusmiljö är något som vi anser är viktigt att belysa. Det finns bra och mindre bra 
sidor med aktivitet i utomhusmiljön. Olyckorna kan dock minska om det sker ett 
konsekvent underhåll på underlag samt lekplatsens redskap (Konsumentverket, 2008).  
 
Genom både tidigare skriven litteratur kring relationen mellan utomhusmiljö och 
fysisk aktivitet kan vi konstatera att miljön är en komponent som är betydelsefull. 
Förbättringar på utomhusmiljön har bevisat ökat barnens fysiska aktivitet bland annat 
i Sallis et al. (2001) studie. Just i Sallis et al. (2001) studie handlade det om bland 
annat fylla i bollplaner och öka tillgången till utrustning. Det som dock kan 
konstateras är att förbättringarna bör vara synonyma med elevers behov. Eriksson 
Bergström (2013) skriver om en koja som pedagogerna byggt till eleverna för att öka 
deras intresse för miljön. Detta resulterade dock i att elevernas favoritplats blev 
bakom kojan. Det hjälper alltså inte att köpa en påkostad klätterställning om eleverna 
själva känner att buskage och träd är det som attraherar deras vilja till fysisk 
aktivitet.   

6.2.2 Hur kan lärares engagemang ha betydelse för elevers motivation 
till fysisk aktivitet?    

Något som tydligt visats sig under litteraturstudiens gång är att läraren absolut har en 
stor betydelse för elevers motivation. Precis som van Sluijs, McMinn och Griffin 
(2007, refererad i Escalente et al. 2014) skriver spenderar eleverna majoriteten av sin 
tid i skolan, och det är där man kan hjälpa dem att få en positiv bild av fysisk 
aktivitet. Att läraren är den person som till stor del kan bidra med denna hjälp är något 
som forskare verkar vara överens om, både Annerstedt (2007), Isberg (2009), Parrish 
et al. (2012) och Donnelly och Lambourne (2001) skriver om detta. Även Skolverket 
(2011) säger att skolan har som uppdrag att hjälpa eleverna att utveckla allsidiga 
rörelseförmågor och ett intresse för fysisk aktivitet, är detta ett ämne att belysa och 
lyfta i skolorna runt om i landet.  
 
Den fysiska aktiviteten i skola och vardag har minskat (Brorsson et al. 2011) och de 
obligatoriska idrottstimmarna begränsats till cirka 45 minuter två gånger i veckan 
(Engström, 2004). Detta samtidigt som både Skolverket (2011) och WHO (2014) talar 
om vikten av att uppmuntra elever till att delta i fysisk aktivitet. Paradoxen som 
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uppstår är att skola och lärare har vissa underförstådda förväntningar på sig att 
tillgodose detta, samtidigt som de inte får de verktyg, information, program och 
strategier som behövs för att leva upp till förväntningarna (Eather et al. 2012). 
Donnelly och Lambourne (2011) arbetade under sitt projekt med PAAC, vilket kan 
vara ett bra verktyg för lärare att använda sig av om de på ett enkelt, roligt och 
smidigt sätt vill aktivera eleverna. Isberg (2009) arbetade också för att på ett lätt sätt 
motivera och engagera eleverna, i hennes fall med hjälp av en träningsdagbok. Båda 
författarna fick positiv respons från deltagande lärare och elever och därför kan man 
se dessa två sätt som bra exempel på hur lärare med sitt eget engagemang lätt kan 
motivera eleverna. 
 
Eftersom tekniken utvecklats i vardagen och även i skolan, har användandet av 
surfplattor ökat i klassrummet (Engström, 2004). Detta är även något som vi själva 
sett under VFU, och något som det verkar ske en konstant diskussion kring. Dessa 
plattor är mycket användbara och kan användas för både nytta och nöje, men de är ett 
verktyg som inte kräver någon direkt fysisk aktivitet av eleverna (Engström, 2004). 
För att få mer aktiva elever och för att minska risken för att eleverna enbart sitter ner 
kan till exempel Donnelly och Lambournes (2011) PAAC vara ett verktyg att använda 
sig av i sin undervisning. Detta för att aktivera eleverna och motivera dem till att röra 
på sig. Något man dock inte får glömma är att bara för att man arbetar med 
exempelvis PAAC eller en träningsdagbok så kommer inte eleverna att automatiskt 
motiveras till fysisk aktivitet. Det är i slutet lärares agerande, förhållningssätt, 
ledaskap, medvetenhet och sätt att inspirera på som motiverar eleverna till att bli 
fysiskt aktiva (Annerstedt, 2007; Isberg, 2009; Donnelly & Lambourne, 2011; Parrish 
et al. 2012). Även lärares eget beteende, inställning, handlingar och val har enligt 
Annerstedt (2007) stor inverkan på eleverna. Detta bekräftar även Isberg (2009), 
Eriksson Bergström (2013) och Parrish et al. (2012), då de även sett hur en 
oengagerad lärare, genom sitt förhållningssätt, kan göra motiverade elever 
omotiverade.  
 
En sådan, till synes, enkel sak som att vara delaktig som lärare påverkar eleverna mer 
än man kan tro. Både Donnelly och Lambourne (2011) och Parrish et al. (2012) såg 
tydligt att om läraren var delaktig under aktiviteter så blev även eleverna detta. Tyvärr 
finns det flera punkter som kan försvåra lärares delaktighet. Parrish et al. (2012) och 
Eriksson Bergstöm (2012) nämner exempel, så som att lärarna i de flesta fall inte har 
väderanpassade kläder eller att de är upptagna med att ha överblick över gruppen. 
Under tiden ute på VFU har även vi sett ett motstånd från lärarnas håll, då den rasten 
som finns ofta fylls av arbete som inte hinns med annars. Skulle den tiden faktiskt 
vara fri från arbete är det många som uttryckt att det är den tid där man som kollegor 
har tid att sitta ner och diskutera med varandra, och att det skulle vara en förlust att gå 
miste om det. Å andra sidan har vi även sett exempel på en lärare som brunnit för 
elevers fysiska aktivitet och haft som projekt att en gång i veckan presentera en ny lek 
för dem. Detta var något som verkligen uppskattades av eleverna och som läraren. 
Lärarna uttryckte detta som något givande och något som inte tog speciellt mycket 
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tid. Det finns alltså å ena sidan flera aspekter som kan försvåra lärarnas deltagande, så 
som kläder och engagemang. Å andra sidan kan man som lärare, genom sitt 
engagemang och med små medel motivera elever till att vara fysiskt aktiva, vilket i 
sin tur kan få elever att prova nya beteenden och förändra och förstärka den fysiska 
aktiviteten (Donnelly & Lambourne, 2011).   
 
Det man i diskussionen kan konstatera är att lärares roll i det hela har betydelse, med 
detta sagt är det inte alltid lätt att motivera elever (Annerstedt, 2007), men om man 
lyckas kan man påverka elevers inställning till fysisk aktivitet (Annerstedt, 2007; 
Isberg, 2009; Parrish et al. 2012; Donnelly & Lambourne 2001). För att hitta dit är 
det, enligt Annerstedt (2007), av vikt att man som lärare lär känna sina elever och lär 
sig vad som motiverar dem. Detta är något som i sig kan ta tid, och inget man bör 
stressa med, det är människor det handlar om, med olika tankar, känslor och 
erfarenheter i bagaget. Om man som lärare lyckas med detta kan det leda till att elever 
finner en inre motivation till fysisk aktivitet och med det en tillfredsställelse och ett 
nöje i att röra på sig (Isberg, 2009), vilket är något som inte kan ses som annat än 
positivt i detta fall.  

7. Konklusion och implikation 
När miljön och läraren båda syftar till att attrahera och motivera elevers intresse till 
fysisk aktivitet kan dessa två komponenter vara avgörande. All forskning som hittats 
visar tydligt på att dessa två aspekter har inverkan på elevers inställning till fysisk 
aktivitet. Både stora och små medel kan göra skillnad i denna fråga. Exempel på stora 
medel kan vara ekonomisk satsning på utomhusmiljön eller hälsofrämjande arbete i 
skolan. Mindre medel kan vara en sådan sak som att pumpa bollarna, fylla i linjerna 
på bollplanen, eller att lärarna uppmuntrar eleverna till lek. Med tanke på hur stor 
inverkan dessa faktorer faktiskt har på elevers motivation har skolan en extrem 
möjlighet till att främja elevers fysiska aktivitet och därmed goda hälsa. I bästa fall 
kan detta leda till en livslång vilja att värna om sitt eget välmående.  
 
I vår åldersgrupp, vilket är är årskurserna 4-6, har vi märkt att det är ont om forskning 
riktad till den åldersgruppen. Detta är något som vi ser som en kunskapslucka i 
vetenskapen som vi hoppas kommer utvecklas. Vi saknade även studier som hade 
hälsoaspekterna i fokus och inte enbart skolprestationerna. Avslutningsvis önskar vi 
att det i framtiden kommer finnas arbetsmodeller gällande hur man med hjälp av 
utomhusmiljön samt lärares engagemang kan motivera elever till att vara mer fysiskt 
aktiva. 
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Publikationsår Databas Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats
& Utgivare & Sökord & Bortfall & Resultat
1. 1/6 2011 Google Scholar Joseph E. Classroom-based Att komma fram till Studier som Gjorde studie på Den insammlade 
SienceDirect.com WHO Physical Donnelly Physical activity, genomförbara tillväga- undersöker 24 slumpvis valda datan stödjer
Preventive activity youth Kate cognition and gångssätt för att relationer mellan grundskolor. 1348 sambandet mellan
Medicine 206 0000 Lambourne academic förbättra konditionen, fysisk aktivitet, elever deltog. fysisk aktivitet, 
52 s. 36-42 achievement BMI, kognitiv funktion,kondition, fetma Jämförde med kognitiv funktion,
Enery Balance och i slutet de kognitiv funktion, skolor som ej del- och akademisk
Laboratory & akademiska och akademiska tog. prestation.
Center for prestationerna prestationer beskrivs Akademiska lär-
Physical storskaliga, domar ökade av
Activity & weight longitudinella fysisk aktivitet. 
Mangemanet, undersökningar har
University of genomförts
Kansas för att undersöka

effekterna av detta.
2. ?/8 2000 Google Scholar Howell Using the school Beskriva vilken roll Granskningar av Om barn har till-
SienceDirect.com WHO physical Wechsler, enviroment to miljöfaktorer har när miljöns påverkan på gång till skolans 
Preventive activity youth Randolph s. promote physical det kommer till att hälsan görs. Sedan fysiska arenor på
Medicin 206 0000 Devereau activity and forma ett hälso- presenteras fritiden kan det ge
31 s. 121-137 Margarett healthy eating beteende. relevant forskning möjligheter till 
Division of Davis och ny forskning hälsofrämjande
adolescent and Janet för att föreslå sätt fysisk aktivitet.
school health, Collins för skolor att arbeta Genom skol-
national center med fysisk aktivitet politik och skolan
for chronic och hälsa. kan sunda vanor
disease preven- främjas, om engag-
tion and health emanget finns
promotiron, the
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Centers for
disease control
and prevention,
Atlanta, Georgia
3. ?/2001 Sportdiscus Sallis The association Att testa hypotesen I studien deltog 24 Det resultat som de
American Journal Physical James of schoool envir- kring hur barns akti- skolor som fick fram genom
of Public Health activity youth Conway, oments with vitet i skolan påverkas studerades. Alla studien var att 
Vol. 91 issue 4 Terry youth physical av miljön och de ytor som potentiellt eleverna var mer 
s. 618-620 Prochaska, activity vuxnas närvaro samt räknades som fysiskt fysiskt aktiva om

Judith delaktighet aktiva ytor miljön och förut-
McKenzie, oberverades. Det sättningarna var 
Thomas som observerades goda. Att de 
Marshall, var deltagandet, fysiska aktivitet-
Simon & könen och miljön. erna var över-
Brown, vakade bidrog
Marianne också till större

deltagande. Genom
studien kunde de
även se pojkar var
mer aktiva än tjejer
på rasterna.

4. 2009 Avhandlingar Jenny Viljan till fysisk Undersöka möjlighet- insamling av empi-  Skolor där det finns olika
Örebro children Isberg aktivitet. En er till att motivera riskt material via eleverna kunde sätt att motivera 
Universitet physical intervention ungdomar i åldern undersökningar och nås och delta. eleverna, så som

health avsedd att 12-26 år att utöva tester gällande 23 av 40 elevers träningsdagbok,
stimulera ung- fysisk aktivitet och att barns fysik. Intervju data blev in- lärarens motivat-
domar till att bli vilja fortsätta vara för att barnen ska sammlat. ionsskapande, 
fysiskt aktiva. fysiskt aktiva. få berätta om sin bred och varierad

uppfattning. upplevelse.
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5. ?/? 2013 Avhandlingar Sofia Rum, barn och Ta reda på hur den Intervju med lärare Inget, då skolorna Resultatet de fick 
Umeå Children Eriksson pedagoger: om fysiska miljön påver- och obserbation på som observerades fram reflekterade
Universitet physical Bergström möjligheter och kar struktur och orga- förskolor. tackade ja. i barnens påverkan

enviroment begränsningar i nisering av barns av förskolans 
förskolans aktivitet. Undersöka miljö. I observa-
fysiska miljö vilka aktiviteter som tionerna kunde 

skapas i relation till man se både aspek-
de möjligheter och be- ter som gynnade 
gränsningar som finns kreativiteten hos
i den fysiska miljön. barnen men även
Belysa relationen vissa hur vissa
mellan möjligheterna i miljöer hämmade
den fysiska miljön, eget handlings-
barnets handlings- utrymme. 
utrymme, och lärarens
roll. 

6. ?/4 2012 ERIC Anne- Usin interviews Bidra till mer kunskap Skolor valdes den minsta skolan Den fysiska aktiv-
Health education Physical Maree and peer pairs to kring olika variabler i genom att titta på deltog ej, då teten påverkas till
research activity AND Parrish, better understand barns lekmiljö som tidigare studier som föräldrarnas stor del av skolans

children AND Heather how school kan påverka deras visat hur aktiva samtycke miljö. Mobbning
school Yeatman, environments fysiska aktivitet. skolorna var. saknades. hade också en in-

Don affect young Skolorna valdes verkan på 
Iverson, children´s play- också genom att titta eleverns aktivitet.
Ken Russel ground physical på de ekonomiska genom intervju

activity leveles: resurserna. Elevena och obervation
a qualitative intervjuades i par. kunde man även se
study. Lärare och rektorer att lösa föremål

blev intervjuade (bollar, hopprep,
gällande den fysiska koner med mera) 
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aktiviteten och ökade den fysiska
utanförskap på aktiviteten. 
skolan. 

7. ? 2007 Google Scholar Nicola D. Long-term effe- Att undersöka vilken 15 skolor fick peng- 26 skolor var med Man såg på stati-
SienceDirect.com playground Ridgers, cts of a play- effekt upprustning av ar för att rusta upp allt som allt. 15 stiken av den 
Preventive and recess and Gareth ground markings lekplatser kan ha på sina lekplatser. Man skolor fick pengar måttliga och
Medicin physical acti- Stratton, and physical str- barns fysiska aktivitet. mätte elevernas och 11 fick inte. kraftiga fysiska
44 s. 393-397 vity Stuart J. uctures on chil- fysiska aktivitet Man jämförde aktiviteten ökade.
Research Institute Fairclough, dren's recess under rasten med sedan dessa två,
for Sport and Jos W.R. physical activity hjälp av hjärtfrek- efter upprustning.
Exercise sciences Twisk levels vens. I två år saml-
Liverpool John ades data in och 
Moores university analyserades. 
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