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ABSTRAKT 
Syftet med den här undersökningen var att studera fyra skolor i Norrbotten som arbetar med 
daglig fysisk aktivitet. Vi valde att inrikta oss mot skolor för de tidigare åren, som har rörelse 
som ett prioriterat mål i undervisningen. Vårt undersökningssätt var intervjuer och våra 
respondenter var rektorer, lärare och elever på de aktuella skolorna. Ett av målen med 
undersökningen var att hitta bra arbetsmetoder för att integrera rörelse med andra ämnen.  
 
Vårt resultat visar att skolorna behöver en drivande person - en eldsjäl - som brinner för 
ämnet i fråga. Liksom elden behöver syre för att brinna, behöver eldsjälen stöd och support 
för att fortsätta sitt arbete med daglig fysisk aktivitet. Vi såg också att utemiljön har stor 
betydelse för att eleverna ska få sin spontana rörelsekvot uppfylld under skoldagen, eftersom 
många skolor använder utemiljön som tillgång i arbetet. Stor variation på aktiviteter under 
skoldagen bidrar till att eleverna är fysiskt aktiva. Eleverna blir mer engagerade om de känner 
inflytande i arbetet och ett aktivt deltagande av lärarna ökar möjligheten till rörelse. Slutligen 
är det av stor vikt att personal och elever har en positiv inställning till daglig rörelse.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att lärarna behöver hjälp med idéer för att ämnesintegrera 
rörelse under skoldagen. Genom att ämnesintegrera behöver inte läraren ”ta tid” från andra 
ämnen för att skolan ska klara en måluppfyllelse inom detta område. En nationell idébank 
med förslag och fortbildning skulle underlätta arbetet med daglig fysisk aktivitet.  
 
 
Nyckelord: Fysisk aktivitet, rörelse, motorik, ämnesintegrering 
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INLEDNING 
Redan som nyfödd strävar barnet efter att röra sig. Under sin uppväxt måste barnet få behålla 
sin vilja och lust till rörelse. För att barnen ska känna en naturlighet i rörelser är det av stor 
betydelse att de under uppväxtåren har tillgång till fysiska aktiviteter1 som stimulerar. 
I dagens samhälle är det inte längre nödvändigt med fysisk aktivitet för att överleva, samhället 
anpassas för så lite aktivitet som möjligt. Hissen, rulltrappan och bilen är alla uppfinningar 
som underlättar för människan. Dagens barn och ungdomar blir allt mer stillasittande och 
under senare år har det kommit många larmrapporter om välfärdssjukdomars ökning och den 
stigande inaktiviteten bland befolkningen. Kempers forskningsresultat visar att det inte är 
genom kosten vi kan påverka energibalansen utan genom att vara fysiskt aktiv (NCFF, 2005).  
 
Under de senaste åren har utbudet av föreningsaktiviteter ökat, och i takt med samhällets 
växande kunskaper om betydelsen av hälsa och fysisk aktivitet, har detta lett till att många 
människor har ändrat sin livsstil. Forskningen visar dock att klyftan mellan de aktiva och de 
som är inaktiva blir allt större. Under de senaste 10-15 åren har de mest aktiva barnens 
aktiviteter ökat med 15 % och de mindre aktiva har minskat med 15 %. Forskarna ser också 
en klar skillnad ur socioekonomisk synvinkel. Barn ur lägre utbildnings- och inkomstgrupper 
är inte lika fysiskt aktiva som barn ur högre (Ericsson, 2003). 
 
Sedan år 2003 finns det ett tillägg i läroplanerna, om att eleven ska ha daglig fysisk aktivitet 
inlagt under skoldagen. Eftersom alla elever i Sverige har rätt till daglig fysisk aktivitet, ser vi 
som blivande lärare att vi har en viktig roll framför oss. Det är av denna anledning vi har valt 
att rikta vår studie mot rörelsens betydelse ur en pedagogisk synvinkel. Vi kommer att ta upp 
forskning som visat att motoriken har stor betydelse för inlärning, skolprestationer och 
självkänsla. Eftersom vi snart kommet ut i arbetslivet vill vi bli kollegor som inspirerar och 
motiverar elever och personal till daglig rörelse på skolorna. För att få kännedom om vilka 
faktorer som är avgörande för verksamheten och hur skolorna arbetar med daglig fysisk 
aktivitet, har vi undersökt fyra skolor i Norrbotten som arbetar aktivt med just detta.  
 

Hela kroppen behövs 
Ögon kan se och öron kan höra 
men händer vet bäst hur det känns att röra. 
Huden vet bäst när någon är nära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 
 
Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 
men benen vet bäst hur det är att gå. 
Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 
 
Om vi skall lära oss nåt om vår jord, 
Så räcker det inte med bara ord. 
Vi måste få komma det nära; 
Hela kroppen behövs för att lära 

Okänd  
(Riksidrottsförbundet, 2004:2) 

                                                 
1 Med fysisk aktivitet menar vi olika kroppsrörelser under din skoldag, fritid eller till och från skolan […] då du 
blir minst lika ansträngd som när du går fort och blir andfådd eller svettig. Det kan t.ex. vara cykling, dans, 
promenad, idrott, motion och friluftsliv” från Sätt Sverige i rörelse (Strandell, 2001)  
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BAKGRUND 
I bakgrunden kommer vi att ta upp de senaste årens heta debatt kring barn och ungdomars 
inaktivitet, varför det är viktigt att röra på sig – ur ett pedagogiskt perspektiv, hur dagens 
skolor arbetar med det och historiken kring läroplanstillägget om daglig fysisk aktivitet. 
Bakgrunden avslutas med ett avsnitt om hur rörelse är förankrat i styrdokumenten för skolans 
tidigare år. 

DEBATTEN KRING RÖRELSE 
De senaste åren har debatten kring barns och ungdomars fysiska aktivitet varit het. Vikten av 
daglig rörelse har haft två inriktningar, antingen har den riktat sig mot ätstörningar, främst 
övervikt och fetma, eller mot fysiska hinder såsom motoriska brister bland elever.  
 
”Barn blir fetare och mer stillasittande samtidigt som idrottsundervisningen i skolan dras ner. 
Sverige är, efter Irland, näst sämsta land i Europa på schemalagd idrott” (Fagerström, 2001-
11-23). Detta säger Per Gärdsell, projektledare för Bunkefloprojektet. Projektet handlar om att 
ge eleverna en timmes rörelse varje dag. Forskare följer upp utvecklingen och har bl.a. sett att 
barnen får bättre motorik och presterar bättre i skolan (Aftonbladet, 2001). Per Gärdsell fanns 
med i en panel som år 2002 debatterade om ungas livsstil. Han talar här om risken med 
inaktivitet och vikten av att vara fysiskt aktiv före puberteten. Han påpekar att skolan har en 
oerhört viktig roll för att få unga att vara fysiskt aktiva. Johnny Nilsson från 
Utbildningsdepartementet menar att för att få eleverna mer aktiva gäller det att hitta 
vardagssituationer där barnen rör sig naturligt varje dag. Han påpekar dessutom att eleverna 
lär sig snabbare tack vare daglig rörelse (Andersson, 2002a). Psykologen Gunilla Källgren 
höll en föreläsning 2002 om barn och stress. Hon säger att god motorik är betydelsefullt för 
psyket. Det är viktigt ur trygghetssynpunkt att kunna lita på sin kropp och att eleverna inte 
behöver lägga ner energi till att koncentrera sig på varje rörelse utan kan fokusera sig på t.ex. 
skolarbetet (Andersson, 2002b).  
 
I Svenska Dagbladet kan man läsa att regeringen vill minska fetman. I budgetpropositionen 
2003 konstaterar regeringen att fetman fördubblats de senaste 20 åren (Svenska dagbladet, 
2003). Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket fick i uppdrag att få det svenska folket att äta 
sundare och röra sig mer. De arbetade fram ett åtgärdsprogram med totalt 79 punkter som 
handlade om ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor bland befolkningen. Några av 
punkterna handlar om barnens hälsa, och eftersom skolan är den plats som alla barn tillbringar 
största delen av sin uppväxttid i har vi gjort ett utdrag på punkter som handlar om skolan: 

• Möjligheten till fysisk aktivitet i vardagen ska öka genom ett statligt program för 
finansiering av säker gång- och cykeltrafik. Den nationella cykelstrategin ska 
vidareutvecklas och genomföras.  

• Ett nationellt program ska upprättas för att inventera, rusta upp och förnya skol- och 
förskolegårdar så att de inspirerar till lek, rörelse, idrott och utomhusundervisning.  

• I kommunala beslut rörande naturvården bör särskilt möjligheter att bevara och 
utveckla friluftslivet beaktas och friluftsorganisationer bör få ökat statligt stöd.  

• En rejäl satsning föreslås på fortbildning av personal inom skola, vård och omsorg när 
det gäller betydelsen av goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.  

• Idrottsrörelsen bör stimuleras att bredda sin verksamhet och att attrahera fler, speciellt 
människor med en stillasittande livsstil, med utländsk bakgrund och 
funktionshindrade.  (Andersson & Ågren, 2005) 
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Regeringen delegerade de olika uppdragen till offentliga förvaltningar för vidareutveckling 
och bearbetning (Folkhälsoinstitutet, 2006), men eftersom många departement var inblandade 
i arbetet var det viktigt med tydliga signaler från regeringen, som dessvärre inte kom. 
Handlingsplanen lades på is (Ennart, 2006). Fortbildning av personal hann startas vid 
Lärarhögskolan i Stockholm och idrottsrörelsens samverkan med föreningslivet, dvs. 
Handslaget, genomfördes. Ett visst initiativ fortsatte på lokal nivå när landsting och 
kommuner använde punkterna som underlag vid folkhälsofrågor. Den nuvarande 
Folkhälsoministern Maria Larsson har dock lovat att kolla igenom de 79 punkterna igen för en 
granskning (Ennart, 2006).    

VIKTEN AV FYSISK AKTIVITET 
Allt medan den västerländska människan förbrukar allt mer energi i samhället har 
energiförbrukningen i kroppen minskat sedan andra världskriget, och detta har lett till att 
kroppsvikten på befolkningen har ökat. Vi behöver inte längre anstränga oss fysiskt för att få 
mat på bordet, utan mycket arbete sker stillasittande (Strandell, Bergendahl, 2002). Innan vi 
går in på varför det är viktigt för en elev att röra på sig dagligen ur ett skolperspektiv, tar vi 
en kort genomgång vad som händer i kroppen när man tränar. 
 

Den som inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom 
Edward Stanley 

 
Människokroppen är byggd för rörelse. Kroppen har inte förändrats trots den ändring i 
aktivitet som skett under de senaste tusentals åren. Fysisk inaktivitet har stor betydelse för 
uppkomsten av övervikt och att barn drabbas av välfärdssjukdomar som t.ex. diabetes 
(Strandell, Bergendahl & Kallings 2002). Både kropp och själ mår bra av fysisk aktivitet. 
Regelbunden träning påverkar de flesta organ och vävnader på ett positivt sätt och det 
minskar risken påtagligt för välfärdssjukdomar. Eftersom effekten av ett träningspass 
påverkar kroppen under flera dygn, för att sedan avta, är det viktigt att träna regelbundet. 
Kondition är en färskvara. Om den fysiska aktiviteten pågår under en längre tid uppnås större 
effekt. Rekommendationen är 30 minuters fysisk aktivitet per dag, men för barn och 
ungdomar rekommenderas 60 minuter dagligen. Aktiviteterna bör vara så varierande som 
möjligt, detta för att utveckla olika fysiska strukturer, som t.ex. hjärt- och lungkapacitet, 
muskelstyrka, flexibilitet, snabbhet, rörlighet, reaktionsförmåga och koordination. Det går att 
dela upp arbetspasset, huvudsaken är att den totala tiden blir tillräcklig (Lorentzson, 2006). 

Rörelsens betydelse för skolprestationer 
Förutom de effekter som blir vid träning när det gäller hjärta, lungor, muskler och benmassa 
så finns det betydande effekter för individens motoriska, kognitiva2, emotionella och sociala 
utveckling. Dessa effekter är av stor betydelse för skolarbetet.  
 

Genom rörelse kan vi klä tankar och känslor i ord och handlingar och göra världen rikare 
med våra kreativa idéer. Varje gång vi rör oss på ett balanserat sätt sker full aktivering 
och integrering av hjärnan och dörren till inlärning öppnas på ett naturligt sätt. 
(Hannaford, 1997:99) 

 
Motorisk utveckling är viktig för barnets utveckling. Det är av intresse att använda sig av 
motorisk träning för att hjälpa barn som har svårigheter med språk, perception, koncentration 
                                                 
2 Kognition: att lära känna (med sinnen eller förstånd), de tankefunktioner med vilkas hjälp information och 
kunskap hanteras. Till de kognitiva funktionerna räknas varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, 
problemlösning och uppmärksamhet (Nationalencyklopedin 2006-12-05) 
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och inlärning. I Sverige har studier visat att extra motorisk stimulering och träning i förskolan 
gav positiva effekter på barns motorik, perception och förmåga att minnas detaljer (Ericsson 
& Lindström, 1987). Vid fysiska aktiviteter i grupp får eleven alltid träna social samvaro och 
samarbete, samt att lära sig följa instruktioner. För att utveckla elevens självbild är det viktigt 
med den extra uppmärksamhet som barnet får i samband med den motoriska träningen 
(Folkhälsoinstitutet, 2003).  
 
Efter utvärdering av arbete med motorisk träning har Ericsson & Lindström (1987) kommit 
fram till att utökad och individuell träning har haft positiva effekter på, förutom motoriken, 
även koncentrationsförmåga, självförtroende och indirekt inlärning. I Ericsson (2003) kan vi 
läsa om Sandborghs (1984) undersökning på Högskolan i Västerås/Eskilstuna där resultaten 
efter rörelseträning blev att läsinlärningen hade förbättrats i försöksklasserna jämfört med 
kontrollklasserna. 
 
När ett barn födds har den en positiv självbild som med åren påverkas av omgivningens 
signaler, som antingen stärker eller hämmar självbilden. För att få en bra självkänsla måste 
barnet skapa en positiv bild av sig själv. När barnets motorik stärks förbättras deras 
självförtroende (Eklund, 1986). Genom att vara fysiskt aktiv frisätts hormoner vilket ökar 
känslan av välbefinnande. Den antidepressiva effekten påverkar både humöret och 
självkänslan (Raustorp, 2000). 
 

Motorisk kompetens är viktiga både för självkänslan, status bland andra barn och inte 
minst för att kunna klara praktiska uppgifter i vardagen. Barn som inte ges möjlighet att 
aktivt utforska sin omgivning och sina rörelsemöjligheter kan få mindre tilltro till sin 
rörelseförmåga. (Ericsson, 2003:13) 

 
I Hultgrens rapport (2006) konstateras att elevernas självbild förbättras vid fysiska aktiviteter. 
Han påpekar vikten av elevinflytande för att få ökad motivation, och på så sätt tränar eleven 
sin motorik som på sikt förbättrar prestationerna och självförtroendet. Med ökat 
självförtroende förstärks möjligheterna till en långsiktig beteendeförändring. 
 
Psykomotorik3 är en pedagogisk metod med syfte att utveckla självkänsla, självförtroende och 
motorisk handlingskompetens genom lek och rörelseaktiviteter. Genom att utveckla 
rörelseupplevelserna på ett positivt sätt kan det förbättra barnets självkänsla och som i sin tur 
leder till bättre koncentration och skolprestationer (Ericsson, 2003). I statens offentliga 
utredningar ”Skola för bildning” framhålls lekens och idrottens betydelse för självkänsla och 
inlärning. ”Positiva upplevelser och erfarenheter av lek och idrott stärker barnets självkänsla 
och kan på så sätt indirekt bidra till bättre förutsättningar för inlärning” (SOU 1992:94:220). 
Psykomotorik används oftast i arbetet med barn med särskilda behov för att utveckla 
rörelseförmågan och självbilden. Genom eget initiativ skapas motivation till rörelse och 
genom interaktion med andra elever blir det en positiv språkutveckling. Vanliga arbetssätt är 
aktivitetsbanor där grovmotorik tränas men även s.k. korridorgympa där eleven får träna 
motoriska aktiviteter blandat med lek och samtal (Gelfgren, 2006). 

                                                 
3 Med psykomotorik menas: ”individens rörelsesystem, men med en vidare innebörd än termen motorik. Termen 
psykomotorik vill markera att rörelser är samordnade och målinriktade och påverkas av psykiska mekanismer. 
Det är således fråga om ett intrikat samspel mellan perception, tänkande, motivation och motorik” 
(Nationalencyklopedin 2006-11-09) 
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Barns motoriska utveckling 

Med motorik menas samspelet mellan nerv och muskel. Eftersom vi riktar vår studie mot 
motorikens betydelse för skolarbetet, väljer vi att förklara begreppet att motorik är att göra 
och praktisera, allt synligt handlande är motorik (Ericsson, 2005). Vid motorisk träning är det 
flera faktorer man måste ta hänsyn till. Mognad, möjlighet till övning och social stimulans är 
viktiga för att barnet ska klara en viss rörelsefärdighet. När ett barn är moget att lära sig en 
rörelse uppstår en spontan lust att öva på detta moment. Genom repetition blir tillsist rörelsen 
inlärd och automatiserad (Ericsson, 2003). När en rörelse är automatiserad innebär det att den 
är väl inlärd och går av sig själv. Barnet har skapat ett motoriskt minne, dvs. nervsignalen går 
till muskel utan direkt samverkan med hjärnan. Först när den motoriska rörelsen har blivit 
automatiserad kan målet med barnets motoriska utveckling uppnås, dvs. då kan många 
funktioner vara i gång samtidigt utan att störa varandra (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000).    
 
Motorisk utveckling innebär att ett barn gradvis tillägnar sig olika färdigheter som har med 
rörelse och förflyttning att göra. Man delar in motorik i grov- och finmotorik. Med 
grovmotorik menas att stora muskelgrupper används, som ingår då man lär sig att t.ex. gå, 
rulla och krypa. Vid finmotorik används små muskelgrupper, som krävs vid små rörelser som 
t.ex. när man skriver eller syr. Rörelser med ögonen och munnen är också finmotoriska 
(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Den motoriska utvecklingen sker i en viss bestämd 
ordningsföljd som är lika för alla människor, och sker vid olika utvecklingsnivåer. Det är flera 
fysiska och psykiska faktorer som bestämmer hur snabbt och på vilket sätt barnet passerar de 
olika nivåerna. Rörelseutvecklingen går hand i hand med den allmänna mognaden eftersom 
det krävs en färdigutvecklad nerv för att barnet skall kunna utföra vissa rörelser. Struktur och 
funktion är beroende av varandra (Ericsson, 2005). Den motoriska utvecklingen sker uppifrån 
och nedåt. Barnet får kontroll över musklerna nära huvudet, bålen och slutligen musklerna i 
ben, fötter och tår. Barnet lär sig därmed att först lyfta huvudet och sen bröstkorgen. När 
barnet har kontroll över höfterna så kan de sitta, detta kallas för den kefalokaudala principen 
(Ericsson, 2005).  
 
Barn med grovmotoriska svårigheter visar ofta brister i tal, koncentration eller inlärning 
(Ericsson, 1997). Svårigheter att sammankoppla stora rörelser kan bero på bristande 
automatisering, men även svårigheter att göra olika rörelser med höger och vänster eller övre 
och nedre kroppshalvan. Motoriska samordningsproblem kan störa barnets 
koncentrationsförmåga vid inlärningssituationer, eftersom mycket energi och uppmärksamhet 
måste läggas på kroppens rörelser (Ericsson, 2003). Problem med finmotorik visar sig framför 
allt vid precisionsarbete med fingrar, händer eller i ansiktet. Att hålla en penna på ett naturligt 
sätt, att forma bokstäver eller att färglägga en teckning innanför linjerna kan vara svårt. Den 
bristande automatiseringen kan visa sig som en onaturligt spänd pennfattning, som påverkar 
skrivförmågan på ett negativt sätt. Bristerna kan även synas som problem vid knäppning av 
knappar eller knyta knutar. Är finmotoriken dålig när det gäller tungan kan uttalsproblem 
uppstå, men det kan även bero på brister i den sensoriska informationen från tungan och 
området kring munnen (Ericsson, 2003). 
 
Barnens rörelsemönster under de tidigare skolåren är bl.a. följande, enligt Ericsson (2005): 
Vid 6-7 års ålder kommer barnet in i en tillväxtperiod. Både armar och ben växer mycket 
under den här fasen, vilket leder till att barnens ”rundhet” försvinner. Barnet har 
överskottsenergi på motoriska rörelser. De har ett starkt behov att sträcka på sig. De är 
fumliga och snubblar lätt t.ex. över sina fötter. Eftersom barnet har okontrollerbara rörelser 
kan våldsamma rörelser förekomma när de försöker samordna olika funktioner. Finmotoriken 
fungerar bättre och därför kan de klippa med sax. De känner även skillnad mellan spänning 
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och avspänning. När barnet blir äldre och utvecklar motoriken förbättras balansen, och 
koordinationen blir bättre. Här kan de flesta barn skilja på höger och vänster. Eftersom alla 
barn har olika utvecklingstakt kan en del behöva mer tid till att tillägna sig de motoriska 
färdigheterna. Rörelserna ska automatiseras så att de kan användas i olika sammanhang i lek, 
vardagslivet osv. Vid 9-10 års ålder är nerv- och muskelfunktionerna så utvecklade att barnet 
lyckas utföra olika tekniker inom olika idrottsövningar. Det är viktigt att de får känna att de 
lyckas med olika övningar som de ställs inför men även att de får nya utmaningar. Det är 
viktigt att observera den motoriska färdigheten för att kunna ge tillräckligt svåra utmaningar. 
Barns motorik bör utvecklas så allsidigt som möjligt upp till 9-10 års ålder och först därefter 
utsättas för mer specialiserad inlärning och träning, pekar medicinsk forskning på (Ericsson, 
2005 och Lorentzson (red), 2006). Åren innan puberteten har de flesta barn automatiserat de 
grundläggande rörelserna. Nu kan de kombinera intellektuell förståelse med utförande av 
bestämda övningar och aktiviteter. Kreativiteten och initiativ är viktigt att ta till vara på. 
Spänningen måste finnas kvar i leken och det är viktigt att vidareutveckla rörelserna 
(Ericsson, 2005).  

FORSKNINGSPROJEKT KRING RÖRELSE 
En del forskning har gjorts angående motorikens betydelse för elevers skolprestationer. Nedan 
följer några svenska projekt kring detta. 

MUGI 
MUGI står för Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning. Det är ett lokalt projekt som 
Ingegerd Ericsson4 startade år 1985 i Lund. Syfte var att genom forskning öka kunskapen om 
relationer mellan motorik, självkänsla och kognition. Under projektets gång fick alla 6-åringar 
från tre förskolor motorisk träning 60 min/vecka. När forskarna utvärderade projektet visade 
det sig att barnen fick positiva effekter i grovmotorik, finmotorik, perception och förmåga att 
minnas detaljer. Som en vidareutveckling av MUGI startades Bunkefloprojektet (Ericsson, 
2003). 

Bunkefloprojektet 
Bunkefloprojektet är ett efterfrågat välfärdsprojekt som nu gjort sig känt bland många av 
Sveriges skolor. Projektet startades i Malmö år 1999 på Ängslättskolan i Bunkeflostrand och 
pågår till år 2008. Barnen studeras av Universitetssjukhuset MAS och Malmö Högskola. 
Deltagande skolor är Ängslättskolan (årskurs 1-5) och Sundsbroskolan (årskurs 6-9). 
Bunkefloprojektet är ett samverkansprojekt mellan skola och föräldrar, idrottsföreningar och 
forskning. Bunkefloprojektet vision är att visa på olika möjligheter till en hälsosam livsstil. I 
skolan finns fysisk aktivitet inlagt varje dag som ett obligatoriskt moment. Det startades i 
samband med forskningsresultat som visade de positiva effekter som fysisk aktivitet har på 
människan. En av frågorna de söker svar på är hur motoriken har betydelse för barns 
koncentrationsförmåga och på så sätt skolprestationer. Rektorn vid skolan i Bunkeflostrand 
har bestämt att ämnet Idrott och hälsa är så viktigt att det ska prioriteras på samma sätt som de 
traditionella kärnämnena (Bunkeflomodellen, 2005).  
 
Genomförandet av den fysiska aktiviteten leds av pedagoger på skolorna, men också med 
hjälp av idrottsledare från lokala föreningar. De olika föreningarna har i huvudsak hand om 
sin sport men även aktiviteter utöver den. Tanken är att barnen ska få prova på olika sporter 
och att väcka intresse för just dessa. Sedan läsåret 2005/2006 sker all undervisning med 
idrottslärare/klasslärare. Under idrottsdagar eller perioder av aktiviteter tar projektet hjälp av 

                                                 
4 Projektledare för Bunkefloprojektet 
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ledare från lokala föreningar. Anledningen till att föreningarna bara är med vid vissa tillfällen 
bero på ekonomiska skäl. Aktiviteterna är av varierande slag, från ”vanliga” idrottslektioner 
till promenader och spontan lek. Det är av stor vikt att eleverna känner sig motiverade och får 
uppleva rörelseglädje. Syftet är att aktiviteterna ska ge starkare benstomme, förbättrad 
motorik och lägga grunden till goda vanor och en hälsosam livsstil, men även att öka 
elevernas självförtroende, koncentrationsförmåga och sociala kompetens (Bunkeflomodellen, 
2005). 
 
Det preliminära resultatet av forskningen kring Bunkefloprojektet visar att daglig schemalagd 
fysisk aktivitet och extra motorisk träning hos eleverna i årskurs 1-3 förbättrar deras 
grovmotorik i förhållande till eleverna som inte fått extra träning. Resultaten tyder också på 
att förekommande motoriska brister inte går över av sig själva. Skolans två ordinarie 
idrottslektioner är inte tillräckliga för att stimulera dessa elevers motoriska utveckling. Barn 
med extra motorisk träning presterar bättre i matematik och svenska (Folkhälsoinstitutet, 
2003). 

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer 
Ingegerd Ericsson doktorerade med en undersökning gällande motorik, 
koncentrationsförmåga och skolprestationer. Syftet med undersökningen var att studera 
”påverkanseffekterna av utökad fysisk aktivitet och individuellt anpassad motorisk träning i 
skolan avseende motorisk status, koncentrationsförmåga och skolprestationer” (Ericsson, 
2003:90). Ericsson fann det anmärkningsvärt att många barn med motoriska och 
koncentrationssvårigheter inte behövde vara med under skolans idrottstimmar. Orsaken var att 
de ofta blev retade för sin klumpiga och omogna motorik. Hennes studie visade att barns 
motorik är påverkbar eftersom den förbättrades efter genomförandet (Ericsson, 2003). 
 

Motorik är en viktig aspekt av barns utveckling och ett medel barnet ofta använder för att 
uttrycka sin vilja och sina intentioner. Om ett barn har sådana motoriska svårigheter att 
dessa hämmar möjligheten till kommunikation och gemenskap, är det därför angeläget att 
barnet får sina svårigheter igenkända och i möjligaste mån får hjälp att utveckla sin 
motorik. Men vad den motoriska träningen ska bestå av i och syfta till måste bedömas 
individuellt i relation till barns olika förutsättningar. (Internetkälla: Andersson, 2003) 

SIH-projektet 
Skola – Idrott – Hälsa [SIH-projektet] har ”Idrott och hälsa under skolåren” som utgångspunkt 
i sin studie. Datainsamlingen genomfördes under år 2001 och innefattade 2000 elever i 
årskurs 3, 6 och 9. De olika delarna handlar om den idrottshistoriska utvecklingen, lärarnas 
och elevernas syn på och inställning till ämnet idag, elevernas motoriska förmåga, 
friluftslivets förekomst i skolan samt styrningen av ämnet och arbetet med de lokala 
kursplanerna. I studien om elevernas motoriska förmåga fick eleverna göra grovmotoriska 
rörelser för att sedan bedömas av forskarna Anna Tidén och Marie Nyberg. I det sjätte 
skolåret visade studien att 40 % av eleverna hade små eller stora brister i motoriken. 
Forskarna kunde komma fram till att siffrorna borde vara lägre (Nyberg & Tidén, 2006) 
eftersom kriterierna i kursmålet för skolår 5 säger att ”Eleven skall behärska olika motoriska 
grundformer” (Internetkälla: Skolverket, 2000). Vidare konstaterar forskarna att eleverna som 
gick i årskurs 3 för några år sedan hade bättre motorik när de elever i årskurs 3 idag. De gör 
en pessimistisk analys där den nya kullen med elever lever ett mer stillasittande och inaktivt 
liv vilket visar sig på elevernas motorik. Forskarna menar att ämnet idrott och hälsa har en 
stor utmaning framför sig, där det gäller att gestalta rörelse och fysisk aktivitet på ett sådant 
sätt att rörelseglädje och kunskaperna om en hälsosammare livsstil ersätts mot dagens syn där 
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tävling och prestation är viktiga (Nyberg & Tidén, 2006). Historiskt har synen på 
idrottsundervisningen förändras genom tiderna utifrån den syn på hälsa som dominerat. Under 
Lings dagar var det en människosyn på renlighet, frisk luft, kost och gymnastik som 
betonades (Skolverket, 2004). Eftersom samhället har så olika syn på hälsobegreppet ser vi att 
det idag råder delade meningar om syftet med ämnet idrott och hälsa, och detta är ett dilemma 
för idrottsläraren. 

SKOLORNAS ARBETE MED DAGLIG FYSISK AKTIVITET 
I slutrapporten från Sätt Sverige i rörelse år 2001 framkom många synpunkter från 
elevorganisationer, rektorer, personal inom förskola/skola och fackliga organisationer. En 
genomgående slutsats för arena förskola/skola var en önskan om elevinflytande, att skolan 
utgår från barn och ungdomars egna val, där lärarens agerar handledare. Andra slutsatser var 
mer friluftsliv i skolan, att uterummet ska ses som en resurs för lärande, en stödjande miljö för 
fysisk aktivitet samt en positiv syn på fysisk aktivitet från hela skolans organisation 
(Strandell, Bergendahl & Kallings, 2002) 
 
För att uppnå hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar krävs bl.a. enligt 
Folkhälsoinstitutet att:  
 

• Utöka ämnet idrott och hälsa i skolan 
• Planera skolgårdar så att de inbjuder till lek och idrottsliga aktiviteter 
• Allmän och bred träning av barnens motorik, låt de pröva på olika idrotter 
• Anpassa tävlingsregler till barnens utvecklingsnivå 
• Idrotten ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar 

samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt 
• Kunniga lärare som utformar idrotten så att barnen kan lära sig idrotten och få ett 

livslångt intresse för den  
• Ta hänsyn till barnens behov, förutsättningar och utvecklingstakt  
(Internetkälla: Folkhälsoinstitutet, 2003) 

 
Slutrapporten från Sätt Sverige i rörelse har visat att läraren behöver förändra sitt arbetssätt 
under idrottslektionerna, där man sätter elevens personliga mål i fokus. Idrottsläraren agerar 
mer likt en handledare, detta för att få med de inaktiva eleverna. Skolornas ansvar ligger i att 
arrangera en skolmiljö som främjar fysiska aktiviteter (Strandell, Bergendahl & Kallings, 
2002). 
 
Myndigheten för skolutveckling har i sin slutrapport år 2005, angående skolans ansvar för att 
erbjuda daglig och regelbunden fysisk aktivitet, kommit fram till att trots att skolor arbetar 
efter de nya inläggen i läroplanerna så deltar inte alla elever. De elever som inte är fysiskt 
aktiva under fritiden är i stor grad frånvarande vid undervisning i Idrott och hälsa. Detta visar 
sig främst i de äldre åldrarna, bland flickor och från hem med ovana av fysisk aktivitet 
(Myndigheten för skolutveckling, 2005). Skolans arbete måste inriktas mot att hitta arbetssätt 
och innehåll som stimulerar, och får en långsiktig effekt för hälsan som eleverna tar med sig 
resten av livet. De fysiska aktiviteterna måste ta hänsyn till värderingsfrågor, elevinflytande, 
genus, social bakgrund och att de fungerar som stöd i elevens utveckling. I Lärarnas tidning 
(2005-10-12) kan man läsa att många skolor inte uppfyller läroplanens strävansmål om daglig 
fysisk aktivitet. Birgitta Lathi-Nordström5 konstaterar i en rapport till regeringen att det är 
många skolor som har kommit igång med arbetet kring daglig fysisk aktivitet, men att det är 
                                                 
5 Undervisningsråd på Myndigheten för skolutveckling 
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ett antal skolor som inte har börjat alls. Många har inte ens uppmärksammat det nya 
uppdraget i läroplanen. Hon fastslår vikten av en organisation som riktar sig mot de 
övergripande målen i styrdokumenten och att skolornas organisation inte fokuserar för mycket 
på ämnena. Vidare rapporterar hon att den fysiska aktiviteten inte behöver ta tid eller kraft 
från annat skolarbete, utan att skolorna försöker ämnesintegrera fysisk aktivitet i det dagliga 
arbetet. Många skolor har hittat arbetssätt där promenaden kan bli läxförhör i t.ex. engelska 
(Jacobsson, 2005).  
 
Arbetet med daglig fysisk aktivitet i skolan måste främst riktas mot att hitta arbetssätt, 
innehåll och en organisation som motiverar eleverna och personalen till en vana som följer 
med hela livet. Rapporten påpekar att betydelsen av vuxnas deltagande är viktigt i arbetet med 
daglig fysisk aktivitet. För att driva skolans utvecklig framåt har rektorn en avgörande roll för 
att inspirera personalen, och på sätt få in tankegångar kring ämnesintegrering med rörelse. Det 
är betydelsefullt att ha ett långsiktigt mål när man arbetar med hälsa (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005). För att alla lärare ska få kunskap om hur de ska stimulera barns 
motoriska utvecklig, är det viktigt att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling. Det 
är rektorns roll att se till att personalen får den kunskapen (Ericsson, 2005).  

Skolornas praktiska arbete med daglig fysisk aktivitet 
Promenader är en vanligt förekommande aktivitet som har införts efter läroplanstillägget. 
Skolornas erfarenheter när det gäller promenaden är att alla elever kan delta, och att elever 
som är inaktiva snabbt förbättrar sitt självförtroende samt sin hälsa. Lärare lyfter fram att det 
är bra att promenera i skogen, främst för barn från andra kulturer, för att få bort rädslan och 
ovanan i skogsmiljöer. Genom att ämnesintegrera med t.ex. matematik, historia eller engelska 
kan man använda tiden på ett bra och varierande sätt (Myndigheten för skolutveckling, 2005).  
I årskurs f-6 är det vanligt att skolan prioriterar rastaktiviteter. Eleverna tycker att utemiljön 
ska stimulera till aktiviteter och att de vuxna som är ute under rasten ska engagera sig i 
aktiviteterna. Forskning visar att landsbygdskommuner lyckas bättre i arbetet med daglig 
fysisk aktivitet. Ett långsiktigt projekt om Dans i skolan startades i samarbete med NCFF, 
Statens kulturråd, Elevorganisationen och Sveriges Elevråd SVEA. Det ska pågå till år 2009 
och syftet är att alla barn och unga ska ges tillgång till dans (Myndigheten för skolutveckling, 
2005).  
 
Några skolor har infört vandrande skolbuss som konceptet. Eleverna börjar dagen med en 
promenad till skolan och vinner tre saker: skolarbetet går lättare, biltrafiken utanför skolan 
minskar och eleverna får bättre kondition. Andra skolor satsar på ett rikt utbud av fysiska 
aktiviteter: fotboll, bordtennis och dans utövas flitigt under skoldagen. Skolorna kan erbjuda 
eftermiddagar med extra träning. För elever som inte lockas av traditionell idrott har någon 
skola infört nycirkus - en konstform som kombinerar traditionell cirkusteknik med dans, sång 
och drama (Lorentzson, 2006). 
 
Friluftsliv och rörelse i naturen har upplevelseaspekten i centrum, där aktiviteterna präglas av 
rörelseglädje, sinnlighet och samarbete utan prestation och resultatinriktning. Genom att vara 
fysiskt aktiv i naturen förbättras hälsan t.ex. genom bättre kondition, ökad muskelstyrka och 
stimulering av den motoriska utvecklingen. Barn som vistas utomhus är friskare, och de barn 
som leker mycket ute i naturen får en bättre motorisk utveckling än de elever som leker i 
konstruerade lekområden (Brügge, Glantz & Sandell, 2002). I Karlefors avhandling kan vi 
läsa att en grupp idrottslärare vill skapa inlärningstillfälle tillsammans med eleverna, där de 
integrerar med friluftsliv. De vill få en naturlig helhet där eleverna kan paddla kanot, vara på 
sjön samt göra vandringar med lägerskola, allt integrerat med andra ämnen (Karlefors, 2002). 
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En del skolor arbetar med massage. Forskningen visar att elever som fick massage fungerar 
bättre socialt i klassrummet. Studien visar även att eleverna blir lugnare samt att de får mindre 
kroppsliga besvär. Det är främst oroliga pojkar som svarar bäst på behandlingen. Vid beröring 
frigörs ett lugn-och-ro-hormon som heter oxytocin. Effekterna som blir är att kroppen lugnar 
ner sig och på så sätt ökar koncentrationen. Uvnäs Moberg anser att detta underlättar 
inlärningen eftersom förutsättningarna förbättras (Uvnäs Moberg, 2000). Forskning säger att 
bästa tillståndet för inlärning är en blandning mellan muskulär avslappning och mental 
koncentration (Raustorp, 2000). 
 
I Norrländska Socialdemokraterna och Norrbottens Kuriren kunde vi läsa att 25 % av 
fjärdeklassarna i Luleå kommun är överviktiga, enligt en undersökning som Norrbottens läns 
landsting gjort. I själva verket visade undersökningen att eleverna efter årskurs 4 gick ner i 
vikt (Nordstrand, 2006). Att de väger mer i årskurs 4 kan bero på deras naturliga förberedelser 
inför den kommande tillväxtperioden. Kommunen vill förbättra hälsan genom att ta hjälp av 
idrottsstjärnor. Eklund (2006) skriver att elitidrotten har stor betydelse. Den skapar förebilder 
för ungdomar och andra, framkallar större intresse för breddidrotten och inspirerar till 
motionsidrott. Från december 2006 kommer spelare från elitklubbarna Luleå Basket, Plannja 
Basket och Luleå Hockey besöka skolor i kommunen för att prata om levnadsvanor och 
kosthållning.  

DAGLIG FYSISK AKTIVITETS INTÅG I LÄROPLANEN 
I samband med de ökande välfärdssjukdomarna bland befolkningen och främst på grund av 
elevernas inaktivitet startade regeringen år 2001 ett arbete med att införa daglig fysisk 
aktivitet som ett naturligt inslag under skoldagen, och hur arbete fortsatte till att daglig fysisk 
aktivitet infördes i läroplanen. 

Sätt Sverige i rörelse 
För att ta itu med det ökade problemet med inaktivitet fick Folkhälsoinstitutet i uppdrag av 
regeringen att göra år 2001 till ett aktivitetsår, som fick namnet Sätt Sverige i rörelse 
(Strandell, 2001). Syftet var att få en beteendeförändring bland befolkningen, förändra 
inställningen hos individer, i grupper, i organisationer och i hela samhället mot en mer fysisk 
vardag (Strandell, Bergendahl & Kallings, 2002). En av arenorna de valde att satsa på var 
förskolan och skolan.  
 

Barn och ungdomar ska uppmuntras till en positiv attityd till fysisk aktivitet och rörelse. 
De bör erbjudas dagliga och för dem tilltalande aktiviteter inom förskola och skola och 
genom utökad samverkan med föreningslivet. (Strandell, 2001:12)  

 
Innebörden var att hitta enkla vardagsnära fysiska aktiviteter som kunde innefatta både 
motion, idrott och rekreation.  
 
Under aktivitetsåret 2001 gjordes en enkätstudie bland grundskolor och gymnasieskolor i 
Sverige. Ändamålet var att få en bas för det långsiktiga arbete och stimulera skolorna på lokal 
nivå. Syftet till denna studie var att ”tolka och förstå hur lärandet av fysisk aktivitet främjas 
och integreras som en naturlig del av barnens vardag i förskolan/skolan och under fritiden” 
(Strandell, Bergendahl & Kallings, 2002:11). Resultatet bland grundskoleeleverna visade att 
75 % av eleverna var fysiskt aktiva de flesta skoldagarna, dvs. tre till fem dagar av veckans 
vardagar. Pojkarna var mer aktiva än flickorna i grundskolan, detta gällde även under helger 
och lovdagar (Strandell, Bergendahl & Kallings, 2002). I den nationella utvärderingen som 
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gjordes år 2003 uppvisade samma resultat (Skolverket, 2004). Under längre ledigheter var en 
tredjedel sällan eller aldrig fysiskt aktiv i enkäten som gjordes år 2001 (Strandell, Bergendahl 
& Kallings, 2002). Ett viktigt resultat från år 2003 var att barn som är fysiskt aktiva på 
fritiden vanligtvis också är det i ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2004).     

Tillägg till läroplanen 
Efter ett förslag från Riksidrottsförbundet, inför valåret 2002, om att införa 30 minuters 
organiserad fysisk aktivitet, kom ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet den 1 
februari 2003 som slog fast att ”rörelse måste bli en naturlig del av skolans vardag. Därför är 
fysisk aktivitet inte bara en fråga för ämnet idrott och hälsa” (Internetkälla: 
Regeringskansliet, 2003). Det är viktigt att integrera rörelse med teoretiska ämnen för att alla 
elever ska få en positiv och naturlig inställning till fysisk aktivitet. Debatten om att lägga till 
fler idrottstimmar på schemat, innebär inte att skolan får med alla elever i undervisningen utan 
risken är stor att många förblir inaktiva. I Skolverkets rapport från år 2001 fann man att 96 % 
av pojkarna i grundskolan var med under idrottslektionerna. Däremot var det bara 70 % av 
flickorna som medverkade (Strandell, Bergendahl & Kallings, 2002).  
 
Den 27 februari 2003 lades tillägget in i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo94]. Tillägget i SKOLFS 2003:17 lyder:  
 

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen. […] Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. (Skolverket 
Lpo94, 2006:5-6) 

 
I och med tillägget i läroplanen fick Skolverket i uppgift att följa upp ändringen, regeringen 
skulle inrätta ett nationellt centrum för idrott och hälsa i Örebro och att de genomför ett 
”handslag med idrottsrörelsen” (Regeringskansliet, 2003). Det gjordes även tillägg i 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna [Lpf94] men eftersom vi riktar vår studie mot de 
tidigare åren valde vi att endast ta med tilläggen i den aktuella läroplanen. 

NCFF 
Det nationella resurscentrum för idrott och hälsa organiserades av Skolverket där ”Det 
nationella resurscentrumets huvudsakliga uppgift blir att stimulera skolorna att arbeta för att 
eleverna skall bli mer fysiskt aktiva, såväl under skoltid som på fritiden” (Skolverket, 2002). 
Arbetet påbörjades 2004 och placeringen blev vid Örebro Universitet. Centrat fick namnet 
Nationellt Centrum för Främjande av Fysisk aktivitet hos barn och ungdom [NCFF]. Syftet 
var att stimulera skolornas arbete för att barn och ungdomar ska bli mer fysiskt aktiva (NCFF, 
2006). 
 
I ett pressmeddelande från regeringskansliet i juni 2005 står det:  
 

Nationellt centrum för fysisk aktivitet och hälsa (NCFF) får ett utvidgat uppdrag. 
Uppdraget innebär att NCFF förutom att arbeta med att stimulera fysisk aktivitet även ska 
arbeta med god kosthållning i den svenska skolan. God kosthållning handlar både om 
maten i sig och om miljön som maten serveras i. (Internetkälla: NCFF, 2006) 

 
I och med detta ändrade det namn till Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn 
och ungdom. 
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Handslaget och den dagliga dosen 
För att nå målet om mer fysisk aktivitet i skolan behövdes ett samarbete mellan skolor och 
lokala idrottsföreningar. Detta blev starten av Handslaget (Regeringskansliet, 2003). Mellan 
åren 2004-2007 satsas en miljard kronor på barn- och ungdomsaktiviteter. Syftet är att öppna 
dörrar för fler, framförallt för de inaktiva, men även satsa mer på flickors idrottande, delta i 
kampen mot droger samt få ett samarbete mellan skola och idrottsrörelsen 
(Riksidrottsförbundet, 2003). 
 
Den dagliga dosen (DDD) är ett utvecklingsprojekt sedan läroplanstillägget år 2003 som 
riktar sig mot att fortbilda pedagoger med syfte att främja fysisk aktivitet för alla skolbarn. 
Genom samarbete med Idrottshögskolan i Stockholm skapas utbildningsmöjligheter för 
pedagoger inom området rörelse och fysisk aktivitet (Fagrell, 2006). 

FÖRANKRING I STYRDOKUMENTEN 
Skolorna i Sverige styrs av skollagen, grundskole- och gymnasieförordningarna, läroplanerna, 
kursplanerna och arbetsmiljölagen (Erdis, 2003). 
 

Medan riksdagen fastställer syftet med utbildningen i skollagen samt riktlinjerna för 
utformningen av läroplanen, har regeringen till uppgift att närmare utforma 
läroplanstexten och lägga fast läroplanen med utgångspunkt i de av riksdagen antagna 
riktlinjerna. Skollagen och läroplanstexten utgör således de auktoritativa politiska 
dokumenten och därmed också de fundamentala instrumenten för styrningen av skolan. 
(Forsberg, E och Wallin, E. 2005:301) 
 

Det finns tre läroplaner, en för förskolan [Lpfö98], en för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo94] och en för frivilliga skolformerna [Lpf94]. I 
läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag, samt mål och riktlinjer för 
arbetet i skolan. Som komplement till läroplanerna finns det kursmål för respektive ämne. 

Skollagen 
I skollagen kan man läsa i 14 kap (Skolhälsovård) att 
 

2 § Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och 
förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor 
hos dem. (Forkman (red.), 2002:88) 

Läroplanen Lpo94 
I Lpo94 kan man läsa att pedagogen är ansvarig för att inlärning skall kunna ske genom lek.   
 
Ett tillägg i Lpo94 gjordes år 2003 som säger att: 
 

 Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 
hela skoldagen. […] Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. (Skolverket 
Lpo94, 2006:5-6)  

 
Under rubriken Kunskapsmål att uppnå i grundskolan, kan vi läsa att: 
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola […] har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna 
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livsstilens betydelse för hälsan och miljön, […] känner till grunderna för en god hälsa. 
(Skolverket Lpo94, 2006:10) 

Kursmål 
När man tittar på kursmålen för Idrott och hälsa kan man läsa: 
 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. 
Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur 
vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska 
och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 
(Internetkälla: Skolverket, 2000) 

 
Ämnet idrott och hälsa i den obligatoriska skolan står för en helhetssyn på människan, dvs. att 
kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra och att dessa på så sätt kan 
medverka till att elevens kroppsuppfattning utvecklas”. Under rubriken Ämnets karaktär och 
uppbyggnad kan man läsa hur viktigt det är att få en bra upplevelse av rörelse och rytm för att 
man ska lägga en grund för sin individuella utveckling i fantasi, estetiska och motoriska 
förmågan (Skolverket, 2000). 
 
Målen som skolan skall sträva efter, när det gäller undervisning i ämnet, är att eleven 
 

– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 
[…] 
– stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar 
för sin hälsa, 
– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge 
uttryck för fantasi, känslor och gemenskap, 
– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med 
andra. (Internetkälla: Skolverket, 2000) 

Sammanfattning av bakgrund 
Vi kan sammanfattningsvis konstatera att daglig fysisk aktivitet har positiva effekter på såväl 
psykisk som fysisk hälsa. I och med att samspelet mellan nerv och muskel förbättras leder 
detta till att motoriken utvecklas. Vid inlärningstillfälle är det av stor vikt att en elev inte 
behöver koncentrera sig på motoriska rörelser utan att i stället helt och hållet kan lägga ner all  
sin energi på vad som ska läras in. Forskningen visar att elever som är aktiva när de är yngre 
oftast fortsätter med daglig fysisk aktivitet när de blir äldre, vilket innebär att risken för att 
drabbas av välfärdssjukdomar minskar. Med detta som bakgrund ska vi nu gå vidare till vår 
undersökning. 

SYFTE 
Syftet med denna studie är att kartlägga och beskriva hur fyra skolor arbetar aktivt kring 
daglig fysisk aktivitet.  

Frågeställningar 
� Hur organiseras aktiviteterna? 
� Arbetar skolorna ämnesintegrerat med rörelse? 
� Prioriteras daglig fysisk aktivitet i den dagliga skoldagen? 
� Vilka åsikter hörs från skolhåll (elever, personal, rektor) beträffande daglig rörelse? 
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METOD 
När vi gör undersökningar kan vi välja mellan att göra kvalitativa eller kvantitativa studier. 
Vilken metod vi använder beror på vilket syfte vi har med undersökningen. Frågor som 
handlar om sociala sammanhang, sociala processer och motiv är svåra eller omöjliga att 
omvandla till siffror och därför har vi i vårt arbete valt att använda oss av kvalitativ metodik. 
”Det inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade” (Backman, 
1998:31). Syftet med den kvalitativa intervjun är att man ska upptäcka och identifiera 
egenskaper och beskaffenhet hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om 
någon företeelse. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativet för 
respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga (Patel & Davidson, 
2003).  
 
Patel & Davidsson (2003) skriver att intervjuer är en insamlingsmetod i form av frågor som 
ska ge information om det berörda. Den kan ge resultat som är intressanta och vara en 
förberedelse till vetenskapliga undersökningar. Intervju som undersökningsform har fått kritik 
för att den inte är vetenskaplig. När kvalitativ forskning förkastas som ovetenskaplig speglar 
det en ”vetenskapssyn som inte ser vetenskap som föremål för ständig kartläggning och 
diskussion” (Kvale, 1997:61). 
Den kvalitativa metoden beskrivs av Holme och Solvang (1997) som en metod man använder 
när man vill undersöka det specifika genom att gå på djupet hos några få individer. 
Kvalitativa intervjuer har en låg grad av standardisering. Med detta menas att respondenten 
svarar på de ställda frågorna med egna ord. Patel och Davidson (2003) påpekar att det är en 
fördel att ha förkunskaper och vara väl förberedd inom det aktuella området vid intervjuer. 
Enligt Trost (1997) går intervjun ut på att bl.a. förstå hur den intervjuade personen tänker och 
känner, hur dennes föreställningsvärld ser ut och vilka erfarenheter den har. Vidare anser han 
att intervjuaren ska ställa frågor och lyssna, men inte dela med sig av sina egna handlingar 
eller åsikter. Detta eftersom den intervjuade kan påverkas av intervjuaren på ett icke önskvärt 
sätt. Den kvalitativa undersökningens styrka är dess flexibilitet. De fria ramarna gör det 
möjligt att ändra på frågeställningarna samt att ta med de erfarenheter vi får under 
undersökningens gång. 

Val av metod 
Vårt syfte var att kartlägga och beskriva hur några skolor arbetar aktivt med läroplanens 
tillägg om daglig fysisk aktivitet. Med detta som bakgrund valde vi att använda oss av en 
beskrivande undersökningsmetod där halvstrukturerad kvalitativ forskningsintervju lämpar sig 
bäst för vårt syfte. Denna metod innebär att det är ett öppet samtal där vi vill ha en öppenhet 
och en möjlighet att kunna ställa olika former av fördjupningsfrågor. En av styrkorna med den 
kvalitativa forskningsintervjun är att den har förmågan att fånga in olika personers 
uppfattningar om ett ämne. Med undersökningens kvalitativa metod har vi möjligheten att 
förstå den intervjuades synvinkel och utveckla erfarenheter som de intervjuade har (Kvale, 
1997). 

Val av skolor och respondenter 
Vi har valt att undersöka fyra skolor i Norrbotten som arbetar aktivt med daglig fysisk 
aktivitet. Med aktiva skolor menar vi att skolan ska arbeta med rörelse som ett prioriterat mål 
inom verksamheten. Eftersom vi ska bli lärare i de tidigare årskurserna har vi valt att inrikta 
oss mot dessa. Genom rundringning till områdesrektorerna och genom våra egna erfarenheter 
från tidigare VFU (verksamhetsförlags utbildning), fick vi uppslag på skolor som var aktuella 
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för vår studie. För att vi i vår blivande yrkesroll ska få så mycket erfarenhet valde vi skolor 
som hade olika arbetssätt med daglig fysisk aktivitet. 
 
Eftersom vi kontaktade rektorerna först föll det sig naturligt att inleda intervjuerna med dem, 
för att sedan gå vidare till lärarna och eleverna. Detta för att få så många infallsvinklar som 
möjligt. Rektorerna valde ut eldsjälar ur personalen som är drivande inom området, vidare 
valde lärarna ut eleverna till intervjun. För att få olika perspektiv inom vår undersökning föll 
det sig naturligt att rektorer, lärare och elever var med i vår undersökning. Vi ville få en röd 
tråd genom hela verksamheten från de högst uppsatta för att sedan arbeta oss genom 
verksamheten. 

Avgränsningar 
Då vi läser vid Luleå Tekniska Universitet föll det sig naturligt att undersöka hur Norrbottens 
skolor arbetar aktivt med rörelse. Vi utbildar oss till lärare för de tidigare åren och har därför 
ett intresse av att se hur grundskolans tidigare år arbetar med detta. Eftersom daglig fysisk 
aktivitet ska vara en naturlig del av skoldagen och inte bara för ämnet idrott och hälsa, valde 
vi att utelämna att intervjua idrottslärare.  

Genomförande 
Efter att vi kontaktat fyra skolor i Norrbotten som arbetar aktivt med daglig fysisk aktivitet, 
skrev vi ner frågor som vi ville få svar på. För att inte styra de intervjuades spontana 
uppfattning om ämnet, presenterade vi endast syftet med studien vid första kontakten (Kvale, 
1997). Vi begav oss ut på besök till de aktuella skolorna runt om i Norrbotten. För att kunna 
göra en jämförelse mellan skolorna har vi använt samma intervjuformulär för respektive 
respondent. Våra intervjuer genomfördes personligen och inleddes med rektorerna för att 
sedan gå vidare med lärare och slutligen eleverna. Vi inledde med den princip som Kvale, 
(1997) kallar för orientering, då inledde vi med en kort presentation av bakgrund och syfte. Vi 
deltog båda vid de flesta intervjuerna där vårt tillvägagångssätt var att en av oss intervjuade 
medan den andre förde anteckningar, vi hade även en bandspelare till förfogande. Vi ville 
båda få en helhet av intervjun men också för att underlätta sammanställningen. På så vis 
kunde vi fokusera oss på våra olika roller och därmed ställa relevanta följdfrågor. En av oss 
förde anteckningar ifall att inspelningen blev misslyckad. Intervjuerna har ägt rum i skolornas 
grupprum där vi har kunnat arbeta ostört. Som avslutning på varje intervju fick respondenten 
ge tips för att utveckla detta ämnesområde. 

Bearbetning av intervjuer 
För att få en tydlig överblick sammanställde vi intervjuerna skola för skola. På detta sätt 
skapas en klar bild över respektive skola vilket underlättar för en jämförelse där vi kunde 
urskilja likheter och/eller skillnader. Det gjorde resultatet mer överskådligt. Vi har utelämnat 
information som inte är relevant för vår studie. Slutligen sammanställde vi alla intervjuer i 
löpande text. 
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RESULTAT 
Nedan följer en sammanställning av intervjuerna vi har gjort på respektive skola. Först 
kommer en kort presentation av respektive skolor och dess respondenter. Sedan kommer en 
granskning av resultatet av vår undersökning. 

PRESENTATION AV SKOLOR 
Skola 1 är en skola som ligger utanför ett samhälle i en kommun i Norrbotten. Skolan har 
elever i förskoleklass – årskurs 6 [f - 6]. Skola ligger vacker belägen vid en älv. Närheten till 
naturen tar de vara på och har ofta utflykter till skogen. De har en stor skolgård med olika lek 
möjligheter. Det går drygt 100 elever och där arbetar 15 pedagoger. På grund av att rektorn på 
skolan är helt nyanställd valde vi att ta kontakt med den förre rektorn som var med vid 
införandet av daglig fysisk aktivitet. Läraren på denna skola arbetar i en förskoleklass. Hon 
tycker att det är lätt att få in daglig rörelse under skoltid, eftersom hon tidigare arbetat på en 
förskola där rörelse var ett naturligt inslag i verksamheten. Under tio års tid har hon använt sig 
av detta. De intervjuade eleverna är från vartdera könet och sex år gamla.  
 
Skola 2 ligger i utkanten av en medelstor stad i Norrbotten. Eleverna på skolan är i åldrarna 6-
10 år (f - 4) och klasserna är åldersintegrerade. Skolan arbetar utan timplan och deras 
inriktning är en natur- och hälsofrämjande skola6, där profilen riktar sig mot natur, miljö och 
friluftsliv. De arbetar genomgående utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa, lärande och miljö. 
Skolan har de senaste åren haft Grön flagg7 där de i år har inriktningen mot Livsstil och 
Hälsa. Tack vare närheten till både skog och hav är skolans mål att eleverna skall söka sig till 
naturen för lust, glädje, inspiration, motion, själslig ro och kunskap.  
Skolan är byggd i naturmaterial (i största möjliga mån), och har en utomhusmiljö som 
planerats för att ge eleverna möjligheterna att aktivt se naturens kretslopp. Antalet elever på 
skolan är ca 120 st och personalen består av 13 st. Rektorn på denna skola har alltid jobbat 
aktivt med daglig fysisk aktivitet sedan skolan byggdes för ungefär tio år sedan. Den 
intervjuade läraren är fritidspedagog och även han har varit anställd på skolan sen starten. De 
två eleverna som intervjuades var en flicka och en pojke i 9 års ålder.  
 
Skola 3 är en förskola – årskurs 6, med cirka 190 elever. Skolan ligger i utkanten av en större 
stad i Norrbotten. Eleverna är organiserade i åldershomogena grupper. Rektorn berättar att 
skolan har bra förutsättningar till utomhusaktiviteter, och skogens närhet betyder mycket. Det 
har även en fullstor fotbollsplan alldeles i närheten av skolan. Skolan arbetar med ett 
ämnesintegrerat projekt i hälsa och välmående där målet är att alla elever ska känna 

                                                 
6 Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa 
och förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande 
måste individen eller gruppen kunna identifiera sina strävanden och bli medveten om dem, 
tillfredställa sina behov och/eller bemästra miljön. Hälsa ska därför ses som en resurs i vardagslivet 
och inte som målet i tillvaron. World Heath Organisation (WHO) 
 
7 Grön Flagg är en miljöutmärkelse för skola och förskola. Den gröna flaggan är det synliga beviset på 
att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där demokrati och 
delaktighet är två av nyckelorden. (Håll Sverige Rent, 2006) 
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välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Syftet är att göra alla elever medvetna om arbetet 
med sin hälsa och sitt välbefinnande och att eleverna ökar sina kunskaper inom området. 
Läraren arbetar i en årskurs 6, där även två av hennes elever blev intervjuade. 
 
Skola 4 är en förskola – årskurs 6, som ligger i en by i en större kommun i Norrbotten. På 
skolan går det 73 elever och antalet pedagoger är 13 st. Skolan satsar på arbete med natur och 
miljö, där det vill få eleverna att förstå samspelet som råder i naturen och lära sig 
kretsloppstänkande. De får även lära sig hur de kan påverka och förbättra miljön. Skolan 
arbetar för att få behålla utmärkelsen Grön flagg. Den intervjuade rektorn har bara arbetat de 
senaste månaderna på denna skola och har därför inte hunnit sätta sig in i hela verksamheten. 
Läraren som vi intervjuade har arbetat länge på skolan främst i årskurs 1-3, men har även 
timmar i årskurs 4-5. Pojken som blev intervjuad är 11 år och flickan är 10 år.  

RESULTAT OCH RESULTATDISKUSSION 

Skolmiljöns betydelse för daglig fysisk aktivitet 
Slutrapporten från myndigheten för skolutveckling (2005) påpekar att rektorn har stor 
betydelse för att verksamheten med daglig fysisk aktivitet ska fungera. Vår studie visar att 
rektorns roll är av betydelse, men inte en avgörande faktor. På skola 3 och 4 är det lärarna 
som tagit initiativet till att eleverna ska få sin dagliga rörelse. Liksom Myndigheten för 
skolutveckling (2005) påpekar, är det av betydelse att personalen blir inspirerade och 
motiverad av rektorn, eftersom denne har en drivande roll på skolan. Något vi kan se i vår 
studie är att verksamheten är av stort behov av en eldsjäl som brinner för fysiska aktiviteter. 
Detta behöver inte nödvändigtvis vara idrottsläraren, utan kan vara vem som helst inom 
skolans verksamhet.  
 
Syftet med daglig fysisk aktivitet är enligt rektorn på skola 1 att förebygga fetma och 
diabetes, detta efter att larmrapporter kommit från den aktuella kommunen. Skola 2’s syfte är 
att rörelse ska främja lärande, hälsa och miljö. Med hälsa menar skolan både kost, rörelse och 
sömn. Rektorn poängterar att det finns forskning som visar att det är viktigt för elevernas 
lärande med daglig rörelse. Syftet för skola 3 är att alla eleverna ska ha ett välmående, men 
däremot på skola 4 ser rektorn att måluppfyllelsen i ämnet Idrott och hälsa uppfylls. Alla 
skolor uppfyller läroplanens tillägg (Skolverket, 2006) eftersom de har daglig fysisk aktivitet, 
och på något sätt uppfyller de även kursmålen i ämnet Idrott och hälsa (Skolverket, 2000), 
trots att de har olika syften. 
 
De intervjuade skolorna satsar lite resurser på fortbildning, endast på skola 2 har personalen 
fått utbildning i äventyrspedagogik. Det är enligt Ericsson (2005) rektorns roll att se till att 
personalen får den kunskapen de behöver så de kan stimulera elevernas motoriska utveckling. 
Läraren på skola 2 påpekar att trots fortbildning har inte området prioriterats av 
skolledningen, och han skulle vilja ha mer tid till planering och genomförande till att utföra 
några aktiviteter inom detta område. Han berättar vidare att skolan inte har någon anställd 
idrottslärare utan den ordinarie personalen tar hand om idrottslektionerna. På så sätt håller sig 
personalen väl uppdaterade inom detta område och har därför lätt för att införa det naturligt 
under dagens lopp. Folkhälsoinstitutet (2003) tycker att det är viktigt att lärarna är kunniga för 
att kunna motivera och stimulera eleverna till ett långsiktigt intresse för hälsa. På skola 1 ska 
personalen få gå en fortbildning inom rörelse i skolan vilket de ser fram emot. Rektorn och 
läraren på skola 3 påpekar att det inte behövs någon fortbildning i och med att personalen på 
skolan är aktiva på sin fritid. De anser att de har goda kunskaper inom fysiska aktiviteter. På 
skola 4 tillvaratar de en kompetens som finns hos en anställd. Hon är utbildad inom massage, 
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där hennes kunskaper främst används bland de yngre eleverna. Anledningen till att de äldre 
eleverna inte får ta del av massagen är, enligt rektorn, att de inte är lika mottagliga. Uvnäs 
Mobergs (2000) forskning visar på att bästa tillståndet för inlärning är en blandning mellan 
muskulär avslappning och mental koncentration, och därmed är massage bra för alla. I det 
stora hela ser vi att ekonomin och inställningen hos rektor och personal sätter stopp för 
fortbildning. 
 
Alla intervjuade lärare känner ett stöd från rektor och övrig personal i arbetet med daglig 
fysisk aktivitet. De är eniga om att det är en avgörande faktor för att detta skall kunna 
bedrivas och att alla måste jobba efter samma linje. Skola 3 har fysisk aktivitet som en punkt i 
den lokala arbetsplanen och har då som mål att följa den. När skola 4 införde friskvård som en 
del av verksamheten, kom negativa synpunkter från föräldrar om varifrån de skulle ta tiden till 
det. Då är det viktigt, påpekar läraren, att personalen arbetar mot samma mål och tillsammans 
ska kunna argumentera för verksamheten. När det gäller organisation kring rörelse tycker 
läraren på skola 2 att det borde vara bättre samordning mellan personalen. Kunskaperna som 
finns på skolan skulle då kunna tas omhand bättre, genom att få nya idéer och uppslag kan 
arbetet göras lättare.    
 
Skola 1 och 2 har en egen gymnastiksal vilket skapar bra möjligheter till inomhusaktiviteter. 
På skola 3 delar de hallen med högstadieskolan och på sätt har de få möjligheter till att 
utnyttja lokalen. Värst är det på skola 4, där eleverna blir bussade till grannbyn för att ha sina 
idrottslektioner. De skolor som saknar tillgång till gymnastiksal säger att möjligheterna till 
inomhusaktiviteter minskar, men utnyttjar istället resurserna som finns utomhus. Enligt 
Strandell, Bergendahl & Kallings (2002) är det vikigt att använda uterummet som en resurs 
för lärande och därmed få in mer friluftsliv i skolan. 
 
För att få elevinflytande försöker de på skola 2 planera in fysiska aktiviteter efter elevernas 
önskemål. På skola 4 har eleverna stora möjligheter att påverka verksamheten med daglig 
rörelse eftersom de har en friskvårdslåda. Där kan eleverna lämna in förslag till aktiviteter 
som sedan diskuteras i friskvårdgruppen som består av representanter från varje klass på 
skolan. Lärarna anser att eleverna har tillräckligt med möjligheter att utforma aktiviteterna. På 
skola 3 får eleverna lägga förslag till aktiviteter genom elevråd och klassråd. Detta styrks i 
Hultgrens (2006) rapport där han påpekar vikten av elevinflytande för att öka motivationen 
hos eleverna. 

Aktiviteter 
Gemensamt för alla skolor är att rasten och skolgården har stor betydelse för utförandet av 
fysiska aktiviteter. För att rörelsen ska komma spontant är det viktigt med bra utrustning på 
skolan, att det finns material för eleverna, speciellt när den spontana leken försvinner bland de 
äldre eleverna. I Lpo94 kan vi läsa att pedagogen är ansvarig för att inlärning ska kunna ske 
genom lek (Skolverket, 2006). Flickorna på skola 3 påpekar att de har dåligt med möjligheter 
till idrottsaktiviteter på rasten, särskilt under vinterhalvåret då de inte kan spela fotboll. 
Eleverna behöver på samtliga skolor ha en vuxen som finns tillgänglig under rasten, delvis för 
att få igång aktiviteter men även för att eleverna ska känna trygghet. Alla skolor utom skola 3 
kräver att samtliga elever är ute på alla raster. Skola 3 anser att de äldsta eleverna på skolan 
”ska ha en förmån” och får därmed stanna inne under varje lunchrast. Trots ”förmånen” väljer 
speciellt pojkar att vara ute. På skola 4 är alla elever ute på rasten samtidigt, detta för att 
förbättra sammanhållningen mellan de olika årskurserna. Vi ser att eleverna uppskattar när 
läraren medverkar i aktiviteter, detta ses även som vikigt i rapporten från Myndigheten för 
skolutveckling (2005). Rasterna ska ge en positiv känsla hos alla. Skola 3 poängterar att 
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rasten ska ge möjlighet till fri lek, detta är ett sätt för eleverna att få elevinflytande. Skolorna 
som ligger i ett litet samhälle eller i utkanten, har en bättre skolgård vilket leder till att 
eleverna har fler valmöjligheter till rörelse. Utformningen av skolgården på skola 3 har lett till 
att skolan satsar på aktiviteter under rasterna, istället för skolgårdens möjligheter till spontan 
rörelse. På skola 4 är skolvägarna dåliga och detta leder till att många av eleverna får skjuts 
med bil. Läraren påpekar att därmed försvinner bilden av att barn ute på landet rör sig mer. 
 
Lpo94 (Skolverket, 2006) belyser att den dagliga fysiska aktiviteten ska vara inlagd under 
hela skoldagen, och de skolor som vi intervjuat har rörelse som ett naturligt inslag under 
dagens lopp. Skola 1 och 2 har speciella utedagar där eleverna är ute på schemalagd tid. På 
samtliga skolor planerar lärarna aktiviteterna delvis i arbetslag men även individuellt. För att 
få med alla elever i daglig fysisk aktivitet använder sig skolorna av olika metoder. På skola 1 
motiverar de eleverna genom att stimulera dem genom muntlig övertalning, för både elever 
och föräldrar. Skola 2 och 4 tycker att det är viktigt att eleverna får möjlighet till inflytande. 
Detta är ett bra sätt att få eleverna mer stimulerade till medverkan. Läraren på skola 2 säger 
även att det gäller att lägga aktiviteterna på en bra nivå för att alla ska känna sig delaktiga. 
Han påpekar att det är viktigt att förbättra elevens självförtroende genom att motivera och 
berömma eleverna under aktiviteternas gång. I Eklund (1986) kan vi läsa att när barnets 
motorik stärks förbättras elevens självförtroende. Skola 3 tycker det är av avgörande betydelse 
att de finns material för aktiviteter såsom skridskor, skidor och cykelhjälmar. På skola 2 
arbetar specialpedagogen med rörelsegrupper för elever med behov av särskilt stöd. Utifrån 
Bunkeflomodellen (2005) utformar hon rörelseprogram för att förbättra motoriken hos 
eleverna.  
 
Vidare visar studien att de flesta lärare vi intervjuat har en viss uppfattning om hur daglig 
fysisk aktivitet ska genomföras, då de i första hand tänker på promenader i 30 min. På skola 3 
påpekade läraren att hennes kompetens används på felaktigt sätt genom att ha dagliga 
promenader. Under intervjuernas gång kom fler och fler aktiviteter fram som skolan kan lägga 
in under kategorin rörelse. Bland annat arbetar alla skolor mycket utomhus med skogen som 
undervisningsplats. På skola 1 jobbar de med ett projekt som heter Skogen i skolan, en resurs 
kommer utifrån och tar med eleverna ut i skogen och genomför olika aktiviteter. De flesta 
skolorna ämnesintegrerar fysiska aktiviteter och biologi när de vistas i naturen. Vi ser däremot 
att rektorerna på skola 1 och 2 vill ämnesintegrera mer med andra ämnen. Skola 4 har genom 
ett samarbete med Skogsstyrelsen planer på att starta ett projekt med praktisk matte. Även 
skola 2 arbetar aktivt med matematik utomhus, men då främst på skolgården. De intervjuade 
lärarna berättade också att de använder skogen ur motionssynpunkt. Närheten till motionsspår 
och naturen underlättar arbetet. I en rapport till regeringen konstateras att aktiviteterna inte 
behöver ta tid och kraft från annat skolarbete. Genom att ha arbetssätt där skolorna 
ämnesintegrerar försvinner ingen tid (Jacobsson, 2005).  
 
I Norrbotten har det varit en debatt kring idrottsstjärnors medverkan i skolundervisning. Av 
de intervjuade skolorna var det både skola 2 och 3 som har använt sig av denna metod. 
Rektorn på skola 3 säger att det inte har varit några problem att få med sig alla, men givetvis 
så har det varit mest uppskattat bland elever som utövat de aktuella idrotterna. I samband med 
det avslutande skidloppet på skola 2 har personalen använt sig av lokala idrottsstjärnor. De 
har inte undervisat i idrott, utan berättat om sin syn på träning, mat och sömn. Rektorn 
påpekar att det är viktigt med positiva förebilder. På skola 1 har de inte använt sig av 
idrottsstjärnor, men rektorn är positivt inställd till att pröva denna metod, om det läggs upp på 
rätt sätt. Med det menar hon att idrottsstjärnorna inte riktar sin undervisning mot tävling utan 
mot ett hälsoperspektiv. Skola 4 kan inte svara på frågan eftersom de aldrig prövat denna 
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metod. Samtliga intervjuade elever är positivt inställda till att idrottsstjärnor skulle komma 
och undervisa på skolan. De sa bland annat på skola 4 att ”Det skulle vara kul om det kom 
idrottsstjärnor till skolan, men då ska de i så fall vara inom de idrotter som vi själva är aktiva 
i”. På skola 2 och 3 tror eleverna att de skulle lyssna bättre och röra sig mera. Eklund (2006) 
skriver att elitidrotten har stor betydelse, den skapar förebilder för eleverna och inspirerar till 
ett hälsosamt liv.    

Förlag på aktiviteter från skolorna 

Läraren på skola 1 lägger upp aktiviteterna så att de arbetar med både finmotoriska och 
grovmotoriska moment. Aktiviteter med finmotorisk träning är bland annat fingerlekar och 
rörelselekar till ramsor som sker inomhus, som avbrott i undervisningen. När de arbetar med 
grovmotoriken gillar hon att ta tillvara på vad naturen har att erbjuda, och kan därmed öva 
balans på nerfällda träd, klättra eller rulla nerför kullar, tipspromenad i ojämn terräng mm. 
Hon tycker att skolan klarar sig bra utan ”färdiga lekställningar”. De kan gå i skogen för att 
måla och bedriva den naturvetenskapliga undervisningen där, de kan titta på allt från djurliv 
till växtlighet. De använder sig av vad naturen har att erbjuda, t.ex. att skapa med hjälp av 
isklossar. ”Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder” är deras motto. 
 
För att eleverna på skola 2 ska få in sin dagliga fysiska aktivitet, anordnas olika aktiviteter på 
rasterna. Förutom de klassiska valmöjligheterna när det gäller rastaktiviteter, har skolan 
organiserat en rörelsebana på skolgården. Där får eleverna träna grovmotoriska moment 
såsom klättra, krypa, balansera och springa. Andra aktiviteter är veckans lek som 
specialpedagogerna arrangerar ute tillsammans med eleverna. På utedagarna får eleverna 
arbeta med komposten och trädgårdslandet, men även samarbetsövningar och friluftsliv. De 
har även projektet dans i skolan. Personalen har startat ett Skol IF, där eleverna får möjlighet 
att lära sig basket och innebandy. Detta ligger efter skoltid och är till för alla elever. Skolan 
har ett årligt tema som är kopplat till naturen. Under de olika tillfällena får eleverna vistas ute, 
och därmed kommer rörelsen naturligt. Skolan vill ha många olika aktiviteter för att ge alla 
elever möjligheter till att hitta en aktivitet som passar för dem. Eftersom skolan arbetar efter 
ett helhetsperspektiv får eleverna möjlighet till att se hela verksamheten. T.ex. när eleverna 
skulle fiska, fick de tillverka pimpelspö först för att sedan gå ut till isen för att pimpla. På 
skola 2 tycker rektorn att läroplanstillägget med 30 minuters fysisk aktivitet i skolan 
begränsar verksamheten på det sättet att personalen låser sig fast vid tiden och inte integrerar 
rörelse under hela skoldagen. Kommunen vid skola 2 tycker att skolorna inte når målet 
angående daglig fysisk aktivitet och ska därför arbeta fram en idébank för personalen som ska 
bli färdig under år 2007. 
 
Skola 3 arrangerar aktiviteter på rasten, mestadels bollsporter men även lekar. De går på 
promenad 1 gång i veckan. Skolan har ett projekt sedan tre år tillbaka som heter Hälsa och 
välmående, där är syftet att alla elever ska må bra och att det ska vara en röd tråd genom hela 
verksamheten. Föreläsningar har hållits om kost, sömn och stress. Tre veckor under vårvintern 
har skolan en intensivvecka med längdskidåkning. Då kan eleverna välja att åka skidor under 
”eget arbete”. De arrangerar även en ”klassiker” där hela skolan under ett läsår ska genomföra 
minst fyra av fem aktiviteter. Aktiviteterna är cykling, simning, skidåkning, skridskoåkning 
och löpning. Klarar eleverna att genomföra ”klassikern” får de ett diplom och sponsrade 
priser lottas ut. Skolan arbetar aktivt med massage i alla klasser. De arbetar även med dans i 
skolan med hjälp av pedagoger utifrån, där aktiviteterna har varit allt från salsa till aerobics. 
De vill att eleverna ska få prova på så många aktiviteter som möjligt för att hitta en 
fritidsaktivitet som de tycker om. Eleverna i år 6 har möjlighet till förtroendetid. Under 
lektionstid får eleverna gå ut och aktivera sig i någon minut, för att sedan komma in och 
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fortsätta arbetet. De har även tillgång till massage när läraren har högläsning. Eleverna sitter 
då i en ring och alla har en rygg framför sig att massera. De eleverna som inte vill vara med 
får ta del av den lugna stämningen som råder. Skolan har ett samarbete med Luleå Tekniska 
Universitet där forskning sker inom området barn med välmående och barn med stress. De har 
även ett utbyte med Barentsregionen d.v.s. Ryssland, Finland och Norge. 
 
Skola 4 går ut på promenad vid ett tillfälle varje vecka, för att sedan sammanställa den totala 
promenadsträckan mot ett gemensamt mål. Andra aktiviteter som genomförs på skolan är 
lekar, längdskidor, bollspel och skridskoåkning. De har en klätterbana på skolgården, som 
erbjuder olika hinder, detta innebär att eleverna får utföra många olika grovmotoriska 
övningar helt efter sin egen takt och förmåga. I årskurs 1-3 har eleverna ett pass massage och 
avslappning i veckan. De har även ”utebildning”, där eleverna har naturkunskap utomhus.  
Skolan har även tillgång till en köksträdgård där eleverna kan arbeta praktiskt. Rektorn på 
skola 4 ser ekonomiska hinder med fysiska aktiviteter, han ger som exempel skolans 
simundervisning. På grund av för lite ”badpengar” från kommunen kan inte skolan uppfylla 
målet som är uppsatt för simning. Målet är att alla elever ska kunna simma i år 3, men med 
fem simtillfällen under ett läsår är detta omöjligt.  

Tips från skolorna… 

Från skola 1 har vi fått förslaget att låta aktiviteten ta sin tid, att man samlar på sig idéer för 
att ha ett stort förråd av aktiviteter som hela skolan kan använda sig av. Läraren påpekar även 
att det är viktigt att göra aktiviteten till någonting roligt som eleven tar med sig livet ut. 
Läraren på skola 2 rekommenderar att organisera en rörelsebana på skolgården som alla kan 
utnyttja. Det är bra att så naturligt som möjligt få in rörelsen i de teoretiska ämnena. Det är 
viktigt att ta hjälp av de olika resurserna som finns på skolan. Rektorn tycker att det är viktigt 
att inte se hinder i verksamheten utan ta till vara på kunskaperna som finns på skolan. Skola 3 
tycker att det är viktigt med bra utrustning och material till utomhusaktiviteter, för att kunna 
genomföra så många olika aktiviteter som möjligt. Det ska vara kvalitet på rasterna och det 
viktigaste av allt är lärarens inställning till den dagliga fysiska aktiviteten. Skola 4 tycker att 
personalen inte ska stirra sig blind på utrustning, utan hitta aktiviteter som inte kräver detta. 
Hon framhåller även vikten av att alla på skolan strävar åt samma håll. Som enda 
elevkommentar fick vi från skola 4 att det är viktigt att lyssna på eleverna angående vilka 
aktiviteter skolan ska genomföra.    

Uppfattning om daglig fysisk aktivitet 

Lärarnas uppfattning 

I Lpo94 står det att ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola […] har 
grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa” (Skolverket, 2006:10). Vår 
undersökning visar att ingen av lärarna på de fyra skolorna har informerat eleverna om vikten 
av att vara fysiskt aktiv. Lärarna berättar dock att de själva uppmärksammat betydelsen av 
rörelse ur ett motoriskt och hälsoperspektiv. De äldre eleverna hade dock en förståelse för 
vikten av rörelse, men endast ur hälsosynvinkel. Lärarna påpekar att de har svårt att se 
skillnader i elevernas motoriska och fysiska utveckling när det gäller daglig fysisk aktivitet. 
De kan inte svara på om elevernas förbättring beror på den fysiska rörelsen i skolan eller på 
fritiden. Effekter som lärarna har sett när det gäller skolarbetet är att eleverna blir piggare 
efter fysiska aktiviteter, koncentrationen blir bättre och på så sätt presterar eleverna bättre i 
skolan, detta stärks av Ericssons avhandling (2003). Skola 1 och 2 märker att eleverna blir 
lugnare efter rörelse. Skolorna 2 och 4 arbetar med rörelse till musik, och där kan lärarna se 
att koordination, rytmik och rumsuppfattning förbättras. Tillfälle att öka på självförtroendet 
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ger rörelse enligt skola 2. Det är endast i skola 3 som läraren påpekar att hon ser en större 
glädje bland eleverna, och hon framhåller att vikten av rörelse är en bra möjlighet till mental 
paus och att ”få vädra hjärnan”. 

Elevernas uppfattning 

Av de intervjuade eleverna framgår det att alla, förutom eleverna på skola 1, är väldigt aktiva 
på fritiden. De aktiva eleverna ägnar sig bl.a. åt fotboll, ishockey, basket, dans, balett, karate 
och ridning. På skola 1 berättar eleverna att de oftast sitter inne framför TV:n eller datorn. Det 
finns bra förutsättningar för utomhusaktiviteter i området, med skog och bandyplan. Vad 
deras inaktivitet beror på kan vi bara spekulera om. Vi tror att eleverna påverkas av hur deras 
föräldrar agerar och vilken inställning de har till fysisk aktivitet. Vi kan konstatera att lärarna 
på denna skola är väl medvetna om hur mycket eleverna rör på sig på fritiden. Elevernas 
uppfattning angående den dagliga rörelsen är att samtliga är positivt inställda. De tycker att 
det är roligt i allmänhet. En elev på skola 4 påpekar dock att det är mindre roligt ibland, men 
att det smittar av sig om någon annan i klassen har roligt. De flesta eleverna upplever att 
stämningen i klassrummet blir lugnare efter att de varit aktiva ute, och därmed ökar arbetsron. 
En elev från skola 4 tycker att det kan bli stojigt i klassrummet efter utevistelse, men 
stämningen är ”glad”. Alla elever upplever att de blir piggare och därmed orkar de aktivera 
sig längre. Eleverna är överens om att de mår bättre av daglig fysisk aktivitet. De äldre 
eleverna påpekade vikten av rörelse för motionens skull. En av eleverna på skola 4 säger att 
”annars blir man i dålig form och man vill inte bli som en dunderklump”. Med detta menade 
han att det är betydelsefullt att röra på sig för att inte bli överviktig och får dålig motorik. Den 
andra eleven på skola 4 säger vidare att ”det är bra att röra på sig annars blir man fast i 
stolen”. Hon resonerar som så att det är viktigt att inte vara inaktiv. Andra effekter av daglig 
fysisk aktivitet som vår studie visar är som eleven på skola 1 säger: ”Jag har blivit stadigare 
på att gå, för jag använder foten på ett annat sätt”. En elev på skola 4 påpekar att han sover 
bättre om han har varit aktiv under dagen. Samtliga skolor ser en förbättring i samarbete och 
gemenskap i klasserna tack vare fysiska aktiviteter. Eleverna på skola 1 berättar vidare att de 
lär känna varandra bättre genom lek. Skola 2 tycker att det är bra med samarbetsövningar för 
att förbättra sammanhållningen i klassen och det visar att vårt resultat överensstämmer med 
Myndigheten för skolutvecklings slutrapport (2005). 

Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns fem viktiga faktorer för att fysiska 
aktiviteter ska kunna rota sig i skolans vardag. 
 

• Eldsjäl som brinner för ämnet 
• Utemiljön för naturlig rörelse 
• Stor variation på aktiviteter 
• Elevinflytande 
• Personalens och elevernas positiva inställning 

 
Framför allt är det av betydelse att skolan har minst en eldsjäl. Det behöver inte nödvändigtvis 
vara en rektor, men det underlättar om den pedagogiska ledaren är drivande i frågan.  
Vidare kan vi konstatera att utemiljön är en väldigt viktig faktor för att ge eleverna möjlighet 
till naturlig rörelse. Genom att ha en stimulerande skolgård finns det några aktiviteter som 
passar för alla elever. Många skolor satsar på rasten för att eleverna ska kunna vara så aktiva 
som möjligt och på så sätt får eleverna fysiska aktiviteter spontant. Det är även viktigt att det 
finns vuxna ute på rasten för att eleverna ska känna sig trygga och få en positiv upplevelse av 
utevistelsen. 
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Vi ser även att det krävs elevinflytande för att stimulera eleverna till fysiska aktiviteter, 
genom att eleverna känner sig delaktiga motiveras de till att delta på ett positivt sätt. Det är 
viktigt att det finns en stor variation på aktiviteterna för att alla motoriska färdigheter ska 
tränas. 
Personalen och elevernas positiva inställning är en viktig faktor för att arbetet kring fysiska 
aktiviteter ska utvecklas. Samtliga elever är positivt inställda till rörelse. Trots att skolorna 
lägger ner få resurser för att fortbilda lärare är personalen positiva kring arbetssättet. Vi kan 
konstatera att de främsta arbetssätten kring rörelse är att promenera och utevistelse. 
Avslutningsvis kan vi se att skolorna har olika syften med daglig fysisk aktivitet, allt i från att 
ha en måluppfyllelse inom idrott och hälsa till att förbättra hälsan ur vikt eller motoriska 
frågor. Det är bara en av skolorna som motiverar rörelse med bättre skolprestationer. 

DISKUSSION 
Först gör vi en analys över undersökningens validitet och reliabilitet. Vi fortsätter med en 
diskussion om vår valda metod, fördelar och nackdelar. Våra egna tankar och åsikter kommer 
efteråt, för att sedan diskutera kopplingen mellan vårt arbete och relevansen för vår framtida 
yrkesroll. Diskussionen avslutas med hur den fortsatta forskningen skulle kunna fortlöpa. 

Undersökningens tillförlitlighet och metoddiskussion 
Med begreppen validitet och reliabilitet kan forskare mäta tillförlitligheten i ett arbete. Med 
god validitet menas att vi undersöker det vi avser att undersöka. Det ska alltså finnas en 
överensstämmelse mellan det som undersökts och det som ska undersökas, vårt syfte. Sedan 
måste vi veta att vi gör studien på ett tillförlitligt sätt. Om tillförlitligheten i de mätmetoderna 
som vi använt oss av är hög, har vi god reliabilitet. Det handlar om hur väl instrumentet 
motstår slumpinflytande av olika slag. Olika faktorer kan påverka resultatet (Patel & 
Davidson, 2003). 
 
Sedan läroplanstillägget 2003 är det ett mål att skolorna ska ha daglig fysisk aktivitet. Med 
det i åtanke trodde vi att det skulle vara lätt att hitta passande skolor för vår undersökning. 
Detta visade sig svårare än förväntat. Vi kontaktade några områdesrektorer men därifrån fick 
vi endast ett svar. Vi hittade de aktuella skolorna via skolornas hemsidor, eller genom 
personliga kontakter. Risken finns att vi har missat skolor som varit mer aktuella för vår 
studie. Eftersom vi valde ut fyra skolor blev urvalet av rektor naturligt. På en av skolorna 
valde vi att intervjua rektorn som arbetade där tidigare, eftersom den nya rektorn på den 
aktuella skolan var nyanställd. Rektorerna i sin tur valde ut lärare som de ansåg vara lämplig 
för vår studie. Läraren valde sedan ut elever att intervjua. Här hade vi kunnat få ett annat 
resultat om valet av respondenter gjorts på ett annat sätt.  
 
Vid första kontakten fick skolan endast en kort presentation av vår undersökning. Detta 
gjorde vi för att få så spontana och tillförlitliga svar som möjligt. Här hade vi kunnat 
informera respondenterna bättre, för att de skulle ha möjligheten att sätta sig in i 
verksamheten bättre. Då vår målgrupp var skolor som arbetar aktivt med fysiska aktiviteter, 
ansåg vi att de borde vara väl insatta i det aktuella området utan att behöva uppdatera sina 
kunskaper. Däremot när det gäller frågan om vilka aktiviteter skolan hade, kunde 
respondenterna fått mer tid till att ge oss idéer på bra arbetssätt där skolan kan integrera 
rörelse med andra ämnen. Samtliga skolor var snabba på att räkna upp stora projekt och 
större arrangemang. Den dagliga ämnesintegrerade rörelsen eller kortare aktiviteter fick vi få 
förslag på. Detta kan även bero på vilken syn skolorna har på daglig fysisk aktivitet. Det 
kanske är som rektorn på skola 2 sade att skolorna låser sig fast vid tiden och inte får in 
rörelse under hela skoldagen. 
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Vår valda metod visade sig bra för ändamålet. Med halvstrukturerade intervjuer kunde vi 
ställa följdfrågor inom de områden som var relevanta för vår studie, och på så sätt få en klar 
bild över deras verksamhet. Vi har dock i åtanke att vi anser oss som ovana intervjuare, vilket 
innebär en risk för att vi missar väsentlig information. När vi genomförde intervjuerna hade 
vi en bandspelare till förfogande, och vi såg inga negativa effekter med detta hjälpmedel. 
Elevintervjuerna genomfördes parvis, delvis för att de skulle känna en trygghet i varandra, 
men även att de hjälper varandra att väcka nya tankar. Nackdelen med detta tillvägagångssätt 
anser vi är att eleverna tar enklaste vägen ut och ger samma svar som den andra. På en av 
skolorna genomfördes elevintervjuerna enskilt vilket gav mer fantasifulla svar, men detta kan 
lika gärna bero på elevernas personlighet.  
Vi anser att intervjuerna där vi träffade respondenten personligen gav ett bättre resultat. Vid 
ett tillfälle intervjuade vi över telefon och där blev intervjun inte lika djupgående. Detta leder 
till att resultatet inte blir lika tillfredsställande. Under intervjuerna delade vi upp sysslorna. 
Vi tycker att detta är ett bra tillvägagångssätt eftersom båda var uppmärksamma på sin 
uppgift och därför föll ingenting mellan stolarna. Vid de skolor där båda studenterna var med 
vid intervjutillfällena blev vi väl insatta i hur den aktuella skolan arbetade. Vid de tillfällen 
när vi intervjuade enskilt fanns risken att respondenternas svar sågs från endast en synvinkel 
och då kanske vi missade väsentlig information. Under sammanställningen hade arbetet flutit 
på bättre om båda varit väl insatta i alla skolors verksamhet. Eftersom vi är intresserade och 
pålästa inom detta område kändes det tryggt att vara ordentligt förberedd under 
intervjutillfällena vilket underlättade hela processen. Om vi hade använt oss av observationer 
under några skoldagar hade vi direkt kunnat se hur de arbetar med rörelse under skoldagen. 
Detta kunde inte genomföras på grund av tidsbrist.  
 
Vi anser att vår studie har god validitet eftersom vi har undersökt det vi avsett att undersöka. 
Vårt syfte överrensstämmer med det resultat vi presenterar. Vi ser även att reliabiliteten är 
god eftersom tillförlitligheten i vår mätmetod är hög. 

Våra slutsatser och åsikter 
Vi finner det intressant att de olika intervjuade rektorerna har så olika syften med daglig 
fysisk aktivitet. Det var anmärkningsvärt att bara en av skolorna hade elevernas inlärning som 
syfte med dagliga rörelse. Det verkar som att de flesta skolor är dåligt insatta i den forskning 
som gäller motorikens betydelse för inlärning och skolprestation. Vi drar slutsatsen att de 
ligger i de enskilda rektorernas och lärarnas intresse att hålla sig uppdaterad med senaste 
forskningen inom detta område för att syftet ska ha ett skolperspektiv och inte ses enbart ur 
hälsosynpunkt. Vi ser även att den skola som har ett intresse av skolutveckling inom fysiska 
aktiviteter är den enda skolan som har gjort en ordentlig kompetensutveckling bland 
personalen. I detta fall är rektorns inställning av stor betydelse för verksamhetens utformning 
eftersom det är rektorn som tar det avgörande beslutet angående fortbildning. Vidare kan vi se 
att på en av skolorna är det en eldsjäl som har vidareutvecklat verksamheten och varit 
drivande för att personalen ska få fortbildning inom detta område. Vi finner det 
anmärkningsvärt att lärare får nya uppdrag som de måste uppfylla, utan tillräcklig kompetens. 
Eftersom det nya uppdraget kommer från regeringen borde de se till att all personal får 
fortbildning för att få kvalitet i arbetet. En av punkterna från Folkhälsoinstitutet var att göra 
en rejäl satsning på fortbildning av personal inom skolan (Andersson & Ågren, 2005) men 
tyvärr lades denna satsning på is (Ennart, 2006).  
 
Slutrapporten från Sätt Sverige i rörelse (Strandell, Bergendahl & Kallings, 2002) visar att 
den allmänna inställningen till fysiska aktiviteter måste vara positiv bland personalen för att få 
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en varierande verksamhet med mycket ämnesintegrering och nytänkande. Av de intervjuade 
skolorna såg vi tydligt att skolor utan kompetensutveckling har en stereotyp syn på vad daglig 
fysisk aktivitet innebär. De kopplar det till promenader medan den skolan med 
vidareutveckling hade fler aktiviteter och ett bredare utbud. Däremot tycker vi att samtliga 
skolorna måste bli bättre på att ämnesintegrera med rörelse. Det står faktiskt i läroplanen att 
skolorna ska ha fysiska aktiviteter under hela skoldagen och då räcker det inte med en daglig 
promenad på 30 minuter. Vi tycker att promenaden kan vara ett medel för integrering med 
andra ämnen, t.ex. att eleverna får prata engelska under promenaden eller att eleverna får gå i 
skogen med tipspromenad. Andra bra arbetssätt är praktisk matematik utomhus. Genom att 
flytta ut verksamheten skapas möjligheten till naturlig rörelse för eleverna. Vi har 
sammanställt våra idéer angående ämnesintegrering med rörelse i Bilaga 1. 
 
Vi håller med en av rektorerna att läroplanstexten, som säger att tidsbestämmelsen begränsar 
möjligheterna till rörelse under hela skoldagen. Vi ser att en majoritet av personalen låser sig 
fast vid en aktivitet som ska pågå i en följd. Detta blir särskilt tydligt när en av de intervjuade 
lärarna påpekar att hon anser sig överkvalificerad för att promenera. Hennes kompetens ville 
hon använda till andra mer stimulerade uppdrag. Synsättet hon har, visar vilken bild hon har 
av läroplanens tillägg, men hennes inställning visar att hon tycker det är viktigt med rörelse. 
Genom att sätta sig in i den senaste forskningen finns möjligheten att arbeta med daglig 
rörelse utan att hennes kompetens ”kastas bort”, men då får personalen inte vara främmande 
för fortbildning, trots att de är fysiskt aktiva under sin fritid. Det är intressant att flera av 
lärarna säger att det är lätt att få in rörelse under hela skoldagen och att de inte ser några större 
hinder med detta. Vår tolkning är dock att de flesta skolor är dåliga på att organisera dagliga 
aktiviteter där rörelse ingår. Med sviktande ekonomi och ibland mindre bra förutsättningar för 
rörelsen i skolan, försöker en del av skolorna att inte se hinder, utan ta tillvara på 
möjligheterna. Här skulle det vara bra med en större samordning för att kunna hitta arbetssätt 
som inte kräver några extra resurser (Se bilaga 1). Ett enkelt sätt att få in spontan rörelse 
under lektionstid är att tänka på hur klassrummet utformas. Genom att placera ut 
arbetsmaterialet runt om i klassrummet, rör sig eleverna naturligt istället för att ha allting 
serverat på plats.  
 
I vår undersökning såg vi att större delen av lärarna inte var medvetna om vilka aktiviteter 
som bidrog till rörelse, utan det var först efter vi diskuterat med dem som det framgick att de 
egentligen har mer rörelse än de trodde. Vi tror att en fortbildning för lärarna leder till att de 
öppnar ögonen och blir medvetna, och på så sätt kan de medvetet integrera och ha ett tydligt 
mål med rörelse. 
 
Läraren har en viktig roll som förebild och rutinsättare samt att kunna visa sin inställning 
inom detta område. Om en lärare är positivt inställd och medverkar vid aktiviteterna visar 
läraren vad som är viktigt. Vi ser det anmärkningsvärt att en av skolorna låter de äldsta 
eleverna vara inne under lunchrasten, och de kallar det för en ”förmån”. Vi anser att detta 
signalerar att det inte är viktigt med att röra på sig och att vistas utomhus. Här tycker vi att 
lärarna pratar emot sig själva när de samtidigt har ett projekt på skolan med hälsa och 
välmående. 
 
Eftersom vår studie visar att skolorna är dåliga på att informera eleverna om varför de ska 
vara aktiva, kan det vara ett bra arbetssätt att använda idrottsstjärnor för denna information. 
Vi anser att det ska vara en självklarhet att eleverna ska informeras inom detta område och här 
ser vi att skolorna måste förbättra sig. Det står klart och tydligt i Lpo94 att eleverna ska ha 
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grundläggande kunskaper och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan  
(Skolverket, 2003).  
 
Eftersom detta är ett ganska nytt arbetssätt anser vi att det är betydelsefullt att skolan ”slår 
sina kloka huvuden ihop” och utvecklar arbetssätten tillsammans. Här ser vi att det saknas bra 
material att använda i undervisningen för att underlätta för lärarna. I en av kommunerna ska 
de organisera en idébank där skolorna får förslag på hur de kan integrera under skoldagen. 
Detta är något som borde finnas för hela skolorganisationen i Sverige. NCFF har som 
huvudsaklig uppgift att stimulera skolorna (Skolverket, 2002) och har därför en hemsida med 
förslag på aktiviteter, men där är många av aktiviteterna bundna till material som kostar. 
Dessutom är flertalet av dem mer riktade mot ämnet idrott och inte mot att ämnesintegrera 
under hela skoldagen.  
 
De undersökta skolorna har rasten som en viktig del i det dagliga fysiska aktiviteterna. Många 
skolor motiverar rasten som den del av skoldagen där alla elever får röra på sig, men på grund 
av brister i material är många av eleverna inaktiva. När eleverna blir äldre försvinner den 
spontana leken och här ser vi att de saknar aktiviteter på rasterna, främst för flickor. Här kan 
skolorna lägga mer resurser för att hitta aktiviteter för alla. För att få bästa resultat är det 
betydelsefullt att eleverna får inflytande över rasten. Genom att ha en skolgård med många 
möjligheter till rörelse ökar chansen att eleverna är fysiskt aktiv på rasten. Detta gäller även 
vid aktiviteter och där sade några av eleverna att de saknade möjlighet till inflytande.  
Folkhälsoinstitutet (2003) tycker att det är viktigt att planera skolgårdarna där eleverna 
inbjuds till lek och idrottsliga aktiviteter.  
 
Vi ser att elevinflytande är av stor betydelse för att eleverna ska känna sig motiverade och på 
så sätt blir ofta resultatet bättre. Eleverna är positiva till rörelse och detta ser vi som en bra 
motivering till att införa mer rörelse under skoldagen. Om skolan kan hitta aktiviteter där 
teoretiska ämnen integreras med rörelse är chansen stor att eleverna blir mer motiverade och 
på så sätt förbättras inlärningen. Ericsson (2003) trycker på vikten av att motorisk kompetens 
är viktig. Genom förbättrad motorik får eleverna bättre självkänsla, statusen ökar bland andra 
elever och de klarar praktiska uppgifter bättre. Vi finner det positivt att eleverna har 
uppmärksammat att de mår bättre när de är fysisk aktiva. Raustorp (2000) visar att genom att 
vara fysiskt aktiv frisätts hormoner som påverka både humöret och självkänslan till det 
positiva. Vi förstår att det är svårt för lärarna att se skillnad i elevernas motoriska och fysiska 
utveckling, speciellt när de flesta elever är mycket aktiva under sin fritid. Däremot är det en 
glädjande kommentar när en inaktiv elev kan känna skillnad på hur han använder foten tack 
vare att skolan arbetar mycket med rörelse under skoldagen. Vi har dock i åtanke att hans 
kommentar inte kommer från honom själv, utan att det kan vara en vuxen som observerat 
hans motoriska utveckling och gjort honom uppmärksam på förändringen. Det kan även bero 
på att eleven blivit mer kroppsmedveten och fått en klarare självbild. Bunkefloprojektets 
preliminära resultat visar att skolans två ordinarie idrottslektioner inte är tillräckliga för att 
stimulera elever med svag motorik (Folkhälsoinstitutet, 2003), därför är det viktigt med extra 
rörelse för dessa barn. 
 
Ett bra arbetssätt för att förbättra sammanhållningen i klassen och stämningen i klassrummet 
är massage och avslappning. De skolor som använt detta arbetssätt är mycket nöjda med 
resultaten både från elever och personal. Massage är ett bra sätt att förbättra stämningen i 
klassen. Det finns forskning (Uvnäs Moberg, 2000) som visar att massage har många positiva 
sidor hos ung som gammal. Vi finner det anmärkningsvärt att en av rektorerna kommenterar 
att det endast är de yngre eleverna som får ta del av massagen eftersom de äldre inte är 
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mottagliga för det. Här kunde rektorn ta del av forskningen angående massagens positiva 
verkningar för skolprestationer. Vi är positiva till att använda massage i skolan eftersom 
stämningen i klassrummet förbättras, och i och med att inlärningsmöjligheterna blir bättre 
förbättras skolresultaten.  
 
I ett samarbete med lokala idrottsstjärnor har resultatet visat att både lärare och elever är 
positivt inställda till att arbeta med detta. De tycker att det har fungerat bra, och att 
idrottsstjärnorna på ett bra sätt förmedlat budskapet om vikten av att röra sig, äta och sova 
rätt. Vissa elevers negativa inställning berodde på att idrottsstjärnan inte var aktiv inom deras 
idrott. Detta gäller främst när idrottsstjärnan håller i idrottsundervisningen. Vi anser att det är 
viktigt att idrottsstjärnan inte tar idrottslärarens uppgift, men däremot är det viktigt med 
positiva förebilder som motiverar eleverna till daglig fysisk aktivitet. 

För framtiden…  
För att denna undersökning skulle vara relevant för vår framtida yrkesroll hade vi som mål att 
få så många idéer som möjligt i hur vi kan arbeta med daglig fysisk aktivitet under skoldagen. 
Eftersom rörelse ska vara inlagt under hela skoldagen måste pedagogerna få uppslag på hur de 
kan ämnesintegrera, och på så sätt utveckla skolornas arbete. Vi hade förväntningar om att få 
många uppslag från de intervjuade skolorna men så blev inte fallet. Det är snarare genom 
litteraturstudier som vi fått inspiration och utvecklat våra tankar kring hur man kan 
ämnesintegrera på ett enkelt sätt. För att underlätta för oss och för andra som tar del av denna 
undersökning, har vi gjort en kort sammanställning av idéer hur man kan arbeta kring detta 
(se Bilaga 1).  
Sammanfattningsvis åskådliggör vår undersökning vilka faktorer som har stor betydelse för 
att arbetet kring daglig fysisk aktivitet ska fungera i skolan, och dessa kommer vi ha i åtanke 
när vi kommer ut i arbetslivet. Det är många faktorer som måste kopplas samman för att 
verksamheten ska fungera. Vi tycker att det är av stor betydelse att skolorna har tydliga mål 
när det gäller daglig fysisk aktivitet. Genom att förtydliga de uppsatta målen underlättas 
arbetet för pedagogerna. 

Fortsatt forskning 
Efter att ha gjort denna studie med yngre elever skulle det vara intressant att undersöka hur 
skolorna arbetar för att få de äldre eleverna fysiskt aktiva under skoldagen. När eleverna blir 
äldre försvinner den spontana leken och rastaktiviteterna blir betydligt mindre. I de senare 
åren måste skolorna ämnesintegrera mer och vilka lösningar har de till denna fråga? Det 
skulle vara intressant att se hur skolor arbetar med de uppsatta målen och hur de verkställer 
dem när det gäller daglig rörelse. 
 
Hur stor betydelse har skolans lokala mål i fysiska aktiviteter för att verksamheten ska 
prioriteras? Hur arbetar lärarna för att uppfylla målen? Vår undersökning visar att skolorna är 
dåliga på att informera eleverna om varför de ska vara fysiskt aktiva. Därför kan en 
jämförande studie göras angående elevernas kunskaper i sin egen hälsa och vilka insatser de 
gör vid fysisk aktivitet. Eller är det glädjen som styr engagemanget? Förändras inställningen 
hos eleverna ju äldre de blir?  
 
Det skulle även vara intressant att undersöka om Handslaget har förbättrat elevernas fysiska 
aktiviteter under fritiden.  
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BILAGA 1:  

Idéer om hur skolan kan ämnesintegrera med fysisk aktivitet 
För att skolorna ska få ett uppslag på hur de kan ämnesintegrera under skoldagen har vi 
sammanställt några förlag här nedan där mindre resurser behövs. Vi ger även förslag på 
litteratur och länkar. 
 
Länkförslag:  http://www.lektion.nu 

http://lankskafferiet.skolutveckling.se/ 
http://www.oru.se/ncff  

 
Engelska  

• Engelska promenader, där eleverna talar engelska under hela promenaden. Alternativt 
att eleverna har läxförhör på saker som placerats ut efter vägen. 

• ”Simon says” där läraren uppmanar eleverna att göra diverse fysiska uppgifter. 
• ”One step left” är en tärningslek. Alla elever sitter i en ring på varsin stol. Varje elev 

får ett nummer mellan 1-6. När eleven får sitt nummer flyttar eleven ett steg till 
vänster, sitter det någon där sätter sig eleven i den andre elevens famn. Om tärningen 
visar sitt nummer, men det sitter en i sin famn måste man vänta till man är fri att flytta 
sig. Det gäller att först komma runt ett varv. En bra metod för de yngre eleverna att 
träna siffrorna. 

Svenska 

• Diktskrivning ute i skogen eller mitt i staden. Eleverna får influeras av omgivningen.  
• Filosofiska promenader där eleverna måste diskutera ett bestämt ämne. 
• Eleverna får hitta på egna massagesagor som de ska skriva ner och illustrera, för att 

sedan massera en kompis. 
• Under mental avslappning läser läraren högt ur t.ex. Harmoni i skolan. Eleven tränar 

då sin auditiva uppfattning och muskulär spänning, både avslappning och spänning. 
 
Litteraturtips: Harmoni i skolan – Karin Björkqvist  
 Filosofiska promenader – Kristina Reftel & Gunnar Törnqvist 

Matematik 

• Lektionen sker utomhus, eleverna får mäta olika föremål som t.ex. fönster, dörrar, 
lekredskap och fotbollsplan mm. De får räkna ut area, omkrets, mm. Det går att bygga 
på uppgiften genom att t.ex. fråga vad kostar en fotbollsplan om varje kvadratmeter 
kostar en viss summa.  

• Matteorientering eleverna stöter på ett matte problem där det finns tre svars alternativ, 
de går de mot de alternativ som de tror är rätt och då står det nästa kontroll vid 
sophuset.  

• Eleverna kan leka leken under hökens alla vingar kom. I stället för vilken färg så har 
man vilket tal. Eleverna har då fått varsin siffra och då gäller det att para ihop sig med 
andra för att bli det rätta talet.  

 
Litteraturtips: Att lära in matematik ute – Kajsa Molander mfl. 
Länkförslag: http://www.naturskola.se/Utematte/utematte_kamratovningar.pdf 
 
 

http://www.lektion.nu
http://lankskafferiet.skolutveckling.se
http://www.oru.se/ncff
http://www.naturskola.se/Utematte/utematte_kamratovningar.pdf


 

 

Biologi 
• Eleverna får vara ute för att plocka så många olika växter som möjligt, för att sedan 

pressa de och namnge dem i ett herbarium.  
• När eleverna jobbar med fågelarter är det perfekt att gå ut i naturen för att se vilka 

fåglar man ser och hör, dvs. fågelskådning. På våren kan man lära sig fågelsång. 
• Gå ut i naturen för att se skogens olika biotoper, t.ex. skillnaderna mellan skogens, 

ängens och kustens växtlighet. 
• Åk ut i skogen på vintern med skidor och titta på djurens vinterekologi, t.ex. vilka spår 

djuren lämnat efter sig i snön, bitmärken osv.  
• Drama spel med molekyler: Eleverna har olika färg och är atomer och så får de bygga 

ihop sig till olika molekyler. 
 
Litteraturtips: Naturpedagogik - Germund Sellgren  
Länkförslag: http://www.skogsreflexen.net 

http://www.skogeniskolan.se/ 
http://www.jagareforbundet.se/ungdom/skola/default.asp 
http://www.wwf.se/naturvaktarna/ 
http://www.hsr.se 
http://www.bioresurs.uu.se/myller/ 
http://www.bioresurs.uu.se/ 
http://www.vattenkikaren.gu.se/ 

Kemi 

• Eleverna får studera vattnets olika fasförändringar utomhus. Eleverna får gå ut och 
kolla temperatur på luft, snö och is.  

• Undersök densiteten hos några föremål ute vid en sjö, sten, papper, träbit mm. 

Fysik 

• Eleverna får räkna ut hur fort ljudet färdas. Uppgiften går ut på att eleverna står 100 
meter ifrån varandra. Ena gänget framkallar ett ljud, eleverna signalerar när ljudet når 
dem och sen ser man med tidtagarur hur länge det tar. 

• I norra Sverige kring årsskiftet kan eleverna på eftermiddagen gå ut och kolla på 
stjärnhimlen och ev. norrsken med stjärnkikare. 

• Gör en planetverkstad: eleverna får göra vårt solsystem i skala 1:1 miljard. Planeterna 
kan sedan placeras ut i utomhus, för att få en överblick över avstånden och 
storlekarna. För mått och beskrivning se länk: http://www.astro.su.se/skolastro . Mer 
info om vårt solsystem finns på: http://www.ur.se/runtinaturen/taxitillvenus  

Geografi  

• Lektionen går ut på att gå och kolla på landskapets utformning, landhöjningar mm. 
• Genom att mäta avståndet eleverna färdas till och från skolan, kan de ha ett temaarbete 

efter vart de befinner sig i världen.  
• Under skidåkningsperioden kan eleverna se om de klarar av att åka ett Vasalopp, 

genom att sammanställa längden de åker. ”Loppet” avslutas med blåbärssoppa. 

Geologi 

• Istidens skiftningar kan ses och studeras utomhus. 
• Studera bergarter, samla olika stenar. 

http://www.skogsreflexen.net
http://www.skogeniskolan.se
http://www.jagareforbundet.se/ungdom/skola/default.asp
http://www.wwf.se/naturvaktarna
http://www.hsr.se
http://www.bioresurs.uu.se/myller
http://www.bioresurs.uu.se
http://www.vattenkikaren.gu.se
http://www.astro.su.se/skolastro
http://www.ur.se/runtinaturen/taxitillvenus


 

 

Bild 

• Olika bilduppgifter utomhus där eleverna får agera konstnärer. 

Samhällskunskap 

• Eleverna gör rollspel, t.ex. rättegång, riksdag osv. 

Historia 

• Eleverna får spela upp pjäs på vikingatiden osv. 
• Arrangera temadagar med t.ex. stenåldern, där eleverna får prova på hur det är att leva 

under stenåldern, genom att tillverka verktyg, smycken och göra upp eld på 
stenåldersvis. Skolorna kan även ta hjälp av det lokala museet.  

 
Länkförslag:  www.historiska.se  

Religion 

• Studiebesök kyrka 
• Dramatisera Jesu födelse 

Musik  

• Musikal med dans. 
• Småstjärnorna, eleverna får uppträda där det fokuserar på dansen och rörelsen, de 

behöver inte sjunga på riktigt. 

Slöjd 

• Eleverna får tillverka eget redskap för att sedan t.ex. fiska. 

Idrott 

• På vintern är det idealiskt att använda snö och skidor till att genomföra olika banor i 
skogen, t.ex. ”memorybanor”.  

• Det är bra att göra annorlunda aktiviteter där man även har med de normala tänket. 
Tex. fotbollsbrännboll, stafetter på skidor osv. 

• Lekar där eleverna ska para ihop olika kroppsdelar med varandra. 
• Eleverna får anordna en cirkus. 
• Om skolan har en källare, varför inte mörklägga den och köra nattorientering.                                        

 
Länkförslag: http://www.wwf.se/source.php/1020137/Lek%20utomhus%20nov%202005.pdf 

Hemkunskap 

• Eleverna får lära sig plocka svamp i skogen, för att sedan tillaga det på skolan. De kan 
även plocka bär för att senare göra sylt. 

• Eldning och brödbak på stenhällar eller stekpanna mitt ute i naturen. 
 
Länkförslag: http://www.wwf.se/source.php/1038894/mat%201.pdf  

http://www.historiska.se
http://www.wwf.se/source.php/1020137/Lek%20utomhus%20nov%202005.pdf
http://www.wwf.se/source.php/1038894/mat%201.pdf


 

 

BILAGA 2:  

Intervjufrågor  
 

REKTOR 
• Organisation 

Hur är daglig fysisk aktivitet organiserad? 
Hur länge har ni arbetat med 30 minuter daglig fysisk aktivitet? 
Vad har ni för syfte/mål med daglig fysisk aktivitet? 
Tillsätter ni några resurser för daglig fysisk aktivitet?  

• Upplevelser hinder/fördelar, Aktiviteter 
Har ni använt er av idrottsmän/kvinnor som inspirationskälla? 
Vad tycker ni om deras påverkan? 
Arbetar ni enbart med rörelse eller jobbar ni även med kostfrågor? 

• Fortbildning 
Har någon från personalen fått information och gått utbildning angående daglig fysisk 
aktivitet? 

• Övrigt 
Vad ser du för möjligheter/hinder med daglig fysisk aktivitet? 

 

LÄRARE 
• Organisation 

Vem var det som tog tag i daglig fysisk aktivitet, så att det infördes på skolan? 
Har ni talat om för barnen varför ni arbetar med 30 minuters daglig fysisk aktivitet? 
Motivering? 
Känner du stöd från rektor och övrig personal? 
Hur planerar du daglig fysisk aktivitet? Jobbar ni i arbetslag? 

• Upplevelser hinder/fördelar 
Vinner ni som lärare på att ha daglig fysisk aktivitet? I så fall på vilket sätt? 
Hur upplever ni att eleverna tycker och tänker om daglig fysisk aktivitet? 
Har ni märkt någon skillnad på barnens fysik och motorik? I så fall vad? 
Har ni märkt någon skillnad i klassrummet? (Arbetsro och skolresultat) 
Upplever du några fördelar/hinder? 

• Aktiviteter 
Hur arbetar ni med daglig fysisk aktivitet? (Inne/ute) (grupper) 
Vilka aktiviteter använder ni er av? 
Ämnesintegrerar ni daglig fysisk aktivitet i övriga ämnen? 
Är ni aktiva under daglig fysisk aktivitet? Eller jobbar eleverna självständigt? 
Hur lägger ni upp arbetet för att få alla elever delaktiga? 



 

 

 
Är det lätt/svårt att få in daglig fysisk aktivitet under skoldagen? 
Vilken tid på dagen jobbar ni med daglig fysisk aktivitet? 

 
• Fortbildning 

Har du någon fortbildning inom detta område? 
 

• Övrigt 
Har du några tips/idéer till blivande kollegor som vill arbeta med daglig fysisk 
aktivitet? 

 

ELEVER 
Vad tycker du om daglig fysisk aktivitet? (pojke/flicka) 
Är du aktiv på fritiden? I så fall vad? 
Har du märkt någon skillnad i klassrummet?  
Har klassens gemenskap förändrats? 
Vad har ni för aktiviteter på daglig fysisk aktivitet? 
Vet du varför ni har daglig fysisk aktivitet? 
Känner du någon skillnad i kroppen? Mår du bättre/sämre? 
Får ni elever bestämma vad ni ska göra på daglig fysisk aktivitet? 
Vad kan göras bättre när man jobbar med daglig fysisk aktivitet? Förslag? 
Tycker ni att det är bra med idrottsstjärnor som kommer och hjälper till och visar 
aktiviteter? 

 
 
 
 
 
 


