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Abstrakt 
 
Elevernas aktivitet under lektioner i allmänhet är beroende av undervisningens 
innehåll och organisation för att nå uppställda mål, som i ämnet Idrott och hälsa bland 
annat handlar om fysisk aktivitet i olika former av rörelse som lekar, spel, idrotter, 
dans och rörelse till musik. 
Syftet med mitt arbete är att få en uppfattning om den fysiska aktivitetens omfattning 
under idrottslektioner och hur aktiviteten beror av lektionsarbetets organisation och 
ledning.  
Arbetet har genomförts som en fallstudie av klasser som grupp i grundskolans årskurs 
4 – 6 och resultaten av mina observationer har dokumenterats och analyserats samt 
jämförts mot tidigare forskning på området. 
Studien har kompletterats med en enkät riktad till idrottslärarna i de klasser som 
observerats för att få deras synpunkter på vad som kan påverka elevernas fysiska 
aktivitet under idrottslektionerna. 
Mätningarna vid mina observationer visar på en större omfattning av fysisk aktivitet 
än vad tidigare studier på området av bl.a. Siedentop (1983) visar, men en 
analys av min studie, resultat från tidigare forskning samt synpunkter från 
undervisande lärare i de observerade klasserna visar på att det ändå är möjligt att öka 
den fysiska aktiviteten. Detta låter sig göras genom ett antal enkla organisatoriska 
förändringar som avslutar rapporten. 
 
Nyckelord: 
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Förord  
 
För att genomföra detta arbete var jag beroende av möjligheten att med kort varsel få 
möjlighet att närvara under ett antal idrottslektioner. Därför tog jag först kontakt med 
en av mina tidigare handledare under en av våra VFU-perioder för att höra om mina 
möjligheter att göra observationer under några av hans idrottslektioner och han 
meddelade tämligen omgående att han kunde ta emot mig. 
För att bredda mina observationer tog jag senare kontakt med två andra idrottslärare 
på samma stadium och fick möjlighet att observera även några av deras 
idrottslektioner. VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och i mitt fall var den 
förlagd till grundskolans Åk 4 – 6. 
Jag vill framföra ett stort tack, i första hand min handledare Inger Karlefors för alla 
synpunkter och goda råd under arbetets gång, men även till Krister Hertting för hans 
synpunkter och förslag vid våra handledarträffar. 
Ett stort tack går även till de idrottslärare som gav mig möjlighet att studera elevernas 
aktiviteter under några av deras idrottslektioner under höstterminen 2012. 
Arbetet med examensarbetet har varit lärorikt men intensivt, med kort tid att komma 
fram till ett beslut om arbetets tema och upplägg under en intensiv termin som också 
omfattat en lång och krävande VFU-period. 
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Inledning 
 
DN-artikeln Forskare sågar krav på mer skolidrott (Sjöström, 2007) fångade mitt 
intresse. Artikeln handlar om betydelsen av kost och fysisk aktivitet för hälsan och 
författaren avfärdar i artikeln kravet på mer skolidrott i DN-artikeln Mer idrott i 
skolan mot ökad barnfetma (2007) undertecknad av ett antal idrottskändisar. 
Sjöström menar att idrottskändisarnas åsikt att skolidrott minskar inaktiviteten bland 
barn är en myt. Han pekar på att skolidrotten endast svarar för 1 % av barnens totala 
aktivitet per år och att den fysiska aktiviteten bara är 6 – 8 minuter under en 
idrottslektion. 
Hans forskarlag har undersökt hur mycket barn i 9 – 10 årsåldern rör sig och funnit att 
de i genomsnitt är spontant aktiva på ett sätt som främjar hälsan i mer än 200 minuter 
per dag. Därför menar han att 6-8 minuter extra på en idrottslektion inte har någon 
större betydelse för att minska inaktiviteten. 
Påståenden i den aktuella tidningsartikeln samt egna erfarenheter av idrottslektioner, 
dels under min egen skolgång och dels under den verksamhetsförlagda delen av 
idrottslärarutbildningen, har gett upphov till mitt intresse av att undersöka hur 
lektionstiden disponeras, hur lång tid eleverna är fysiskt aktiva under en lektion samt 
hur organisation och ledning av lektionen påverkar den fysiska aktiviteten.  
Mitt val att studera årskurs 4 – 6 beror dels på att jag har erfarenhet av åldersgruppen 
genom idrottslektioner under vår VFU och dels därför att jag avser att arbeta med den 
åldersgruppen i min fortsatta yrkeskarriär samt att jag också har tagit del av resultatet 
från en granskningsrapport av ämnet Idrott och hälsa i grundskolans årskurs 4 – 6 
(Skolinspektionen, 2012).  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är studera hur lång tid eleverna som grupp är fysiskt aktiva 
under en idrottslektion och hur ”aktivitetstiden” påverkas av lektionens organisation 
genom att besvara följande frågor: 
  

• Hur lång tid är eleverna fysiskt aktiva under en lektion? 
 

• Hur påverkar organisationen den fysiska aktiviteten? 
 
 
Bakgrund 
 
I min studie, som handlar om hur idrottslektionens organisation påverkar elevernas 
fysiska aktivitet under en idrottslektion, inleder jag med en beskrivning av hur 
idrottsämnets timplan och syften har förändrats genom byten av läroplaner för att 
belysa att ämnet idag inte bara handlar om fysisk aktivitet. 
 
När Läroplan för grundskolan [Lgr 80] (Skolöverstyrelsen, 1980) byttes ut mot 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet [Lpo 94] (Skolverket, 1994) bytte ämnet 
namn från Idrott till Idrott och hälsa och tilldelades 460 timmar för hela den 
obligatoriska skolgången, mot 537 timmar för ämnet Idrott i föregående läroplan, dvs. 
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en minskning med 77 timmar. Förändringen innebar också att aktiviteter som inte var 
undervisning, dvs. dusch och transport, inte som tidigare skulle tas från lektionstiden. 
När Lpo 94 reviderades år 2000 beslutades att ämnet Idrott och hälsa skulle få 500 
timmar för den obligatoriska skolan. 
 
Friluftsdagarna som i Lgr 80 hade tilldelats 151 timmar var inte längre något krav när 
Lpo 94 infördes och år 2003 fick Lpo 94 ett tillägg som betonade den obligatoriska 
skolans ansvar att erbjuda alla elever fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.  
 
Skolans val omfattar 600 timmar och ett ämne får minskas med högst 20 % för att 
användas till annan verksamhet i skolan. Det finns även utrymme för elever att 
fördjupa sig i ett eller flera ämnen genom elevens val, som har 382 timmar till 
förfogande i läroplanen. Detta innebar att elevens möjlighet till fysisk aktivitet kunde 
öka om eleven valde Idrott och hälsa. 
 
I Lgr 80 var syftet med ämnet Idrott ”att skapa förståelse och bestående intresse för 
regelbunden kroppsrörelse som ett medel till hälsa och välbefinnande” (s. 90). 
 
Lpo 94 ersattes av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  
[Lgr 11] (Skolverket, 2011). 
  
Ämnets syften har förändrats och från att tidigare i huvudsak handlat om fysisk 
aktivitet betraktas ämnet idag som ”ett kunskapsämne i likhet med andra av skolans 
ämnen” (Strålman, 2005).  
Men fortfarande uppfattas idrottsämnet av många som ett aktivitetsämne (Raustorp 
2000). 
  
I [Lgr 11] (Skolverket, 2011) framgår tydligt av syftet att Idrott och hälsa är ett 
kunskaps- och bildningsämne i syftet: 
”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, 
genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter” och ”Eleverna ska genom 
undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska 
aktiviteter” samt ”Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda 
levnadsvanor samt ges kunskap om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och 
fysiskt välbefinnande.” (Lgr 11, s. 51). 
 
Att idrottsämnet även ska innehålla fysisk aktivitet har stöd i tolkningen i syftet: 
”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 
kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en 
god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga” samt ”Genom 
undervisningen i ämnet Idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska 
sammanhang.” (Lgr 11, s. 51). 
  
 
Förankring i lagar och förordningar 
 
I kursplanen för Idrott och hälsa i Lgr 11 sägs att elever under hela sin skoltid 
kontinuerligt ska få delta i skolans fysiska aktiviteter för att de ska utveckla en god 
kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga och då är det viktigt att 
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elevernas får tillräckligt med tid för fysisk aktivitet under idrottslektionerna. 
 
I mitt arbete har jag därför valt att studera omfattningen av den fysiska aktiviteten och 
hur den beror av lektionens organisation i ett antal fall i årskurserna 4, 5 och 6 genom 
att mäta längden av den fysiskt aktiva tiden under en lektion och ställa den i relation 
till hela lektionstidens längd. Samtidigt har jag observerat lektionens organisation 
genom att se på aktiviteternas och instruktionernas utformning, antal och längd samt 
längden av väntetiderna före, mellan och efter aktiviteterna. 
    
 
Teorier och tidigare forskning 
 
Teorier 

Underwood (1988) beskriver undervisning genom en uppdelning i  
 

• Tilldelad tid (Allocated Time) som är den mängd av tid som en lärare avsätter 
för att lära ett visst ämne. 

 
• Sysselsatt tid (Engaged Time eller Time on Task) som är den tid eleven är 

involverad i ämnet. 
 

• Academic Learning Time (ALT) som är den tid som ägnas åt uppgifter, där 
eleven upplever stor framgång. 

 
För att lektionstiden skall vara framgångsrik måste uppgifterna vara meningsfulla och 
kraven anpassade efter elevens förmåga, ett påstående som ledde fram till begreppet 
ALT-PE som står för Academic Learning Time - Physical Education eller Akademisk 
Lärande Tid i Idrottsutbildning. 
 
ALT-PE är en teoretisk modell för att beskriva omfattningen av fysisk aktivitet.  
Den första modellen av ALT-PE konstruerades av Siedentop, Birdwell och Metzler 
(1979) och reviderades av Siedentop, Tousignant och Parker (1982).  
Modellen bygger på studier av den fysiska aktivitetens grovmotorik. 
 
Motorik ”inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra och 
kontrollera våra kroppsliga rörelser” (Langlo Jagtoien m.fl., 2002) och kan vara av 
grovmotorisk eller finmotorisk art. 
Finmotorik ”handlar om precisa rörelser med händerna, i ansiktet och med fötterna 
(Langlo Jagtøien m.fl., 2002). 
Grovmotorik “är rörelser som i huvudsak sker med hjälp av de stora muskelgrupperna 
i armar, rygg, mage och ben”. (Langlo Jagtøien m.fl., 2002). 
 
ALT-PE definieras i de fyra kategorierna  
 
1. Motoriskt aktiv (MA) Eleven är sysselsatt i ämnesmotorisk aktivitet på ett sätt 
som leder till hög grad av framgång. 
 
2. Motoriskt inaktiv (MI) Eleven är sysselsatt i ämnesmotorisk aktivitet men 
aktiviteten är antingen för svår eller för lätt för individens kapacitet. 
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3. Motoriskt stödjande (MS) Eleven är sysselsatt i ämnesmotorisk aktivitet vars 
syfte är att hjälpa andra att lära sig en aktivitet eller att utföra en aktivitet, såsom att 
säkra vid redskapsgymnastik, skicka bollar i en tennismatch eller att kasta upp bollen 
till en kamrat som tränar volleyboll. 
 
4. Inte motoriskt aktiv (NM) Eleven är sysselsatt i en pågående aktivitet som inte 
kräver någon instruktion, som t.ex. att hämta bollar, fixa utrustning, byta plansida 
under en match eller är sysselsatt med en aktivitet som inte hör till ämnet. 
 
Datainsamlingen i ALT-PE metoden sker enligt någon av de följande mätmetoderna:  

Interval recording (intervallinspelning), som är den vanligaste metoden innebär 
omväxlande observation och dokumentation i korta intervaller. Under observationen 
bestämmer observatören vilken av kategorierna (MA, MI, MS eller NM) som är den 
lämpliga och data presenteras som en procentsats för varje kategori.  
 
Group time sampling (händelseinspelning) innebär att gruppen observeras under 15 
sekunder i 2 minuters intervall och antalet elever sysselsatta på en lämplig nivå av 
motorisk aktivitet (MA) presenteras som ett genomsnitt för klassen. Intervallerna är 
periodiskt utplacerade i en följd och ger information om frekvensen av en aktivitet.  

Duration recording (varaktighetsinspelning) innebär att observatören observerar 
vad en elev eller elevgrupp gör under hela lektionen och bestämmer till vilken av 
kategorierna (MA; MI; MS; NM) aktiviteten hör. Alternativt kan observatören mäta 
bara MA. En stoppklocka startas när eleven är lämpligt aktiv och stoppas när 
aktiviteten upphör och metoden är användbar för varje aktivitet där längden av 
spenderad tid på en aktivitet ger den bästa uppskattningen.  

Event recording (evenemangsinspelning) innebär att observatören räknar antalet 
övningsförsök av typ MA av lämplig svårighetsgrad och presenteras som antalet 
försök per minut, dvs. anger hur ofta en aktivitet förekommer och kan ses som antalet 
försök som eleverna behöver träna på en färdighet. 
 
I mitt arbete studerar jag elevernas motoriska aktiviteter utan hänsyn till om 
övningarna leder till framgång eller misslyckande. Därför utgår jag från ALT-PE i 
kategori MA och MI. 
Datainsamlingen sker genom varaktighetsmätning (Duration recording) som anses 
lämplig därför att mina observationer avser en tidslinje som omfattar hela lektionens 
längd. 
Med denna metod är det möjligt att mäta längden av tiden för varje aktivitet genom att 
notera start- och stopptid med ett tidtagarur.  
På så sätt kan den totala tiden för motorisk aktivitet, instruktion, administration och 
väntan under lektionens hela längd beräknas för vart och ett av fallen i min studie. 
Resultatet av mina mätningar redovisas under avsnittet observationer. 
 
Med uttrycket fysisk aktivitet i rapporten avses fysisk aktivitet av motorisk art och 
därför används fysisk aktivitet synonymt med motorisk aktivitet. 
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Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning visar genomgående på en relativt låg nivå av fysisk aktivitet mätt 
enligt ALT-PE. Resultaten är jämförbara med vad som påstås i artikeln Forskare 
sågar krav på mer skolidrott (Sjöström, 2007). 
Siedentop, Mand och Taggert (1986) redovisar att den fysiska aktiviteten ofta inte är 
längre än ca 10 till 17 % och Metzler (1989) fann att bara 10 % – 20 %, dvs. 4-8 
minuter av en 40 minuters lektion kan anses bidra till lärande.  
Callesen, M. et al. (1981 – 1983) fann i sin Hillerödsundersökning att den 
genomsnittliga tiden av fysisk aktivitet under en 45 minuters idrottslektion varierar 
mellan 16 och 25 minuter.  
 
Romar (1995) redovisar två praktikfall med ett resultat som avviker från de som 
övriga forskare i rapporten redovisar. Aktiviteterna är basketlektioner med följande 
resultat: 
  
Basketlektion 1:    Basketlektion 2: 
 
Instruktionstid 21,1%    Instruktionstid 13,3 % 
 
Förflyttningstid 19,5 %   Förflyttningstid 16,3 % 
 
Övningstid: 59,4 %    Övningstid 61,5 %    
 
Den fysiska aktivitetens omfattning ligger på en betydligt högre nivå än de nivåer som 
andra forskare i rapporten redovisar med 59,4 % resp. 61,5 %  
Avvikelsen beror sannolikt på skilda mätmetoder, där Romar har mätt på gruppnivå 
medan de övriga forskarna redovisar resultat av mätningar på individnivå. 
 
Underwood (1988) säger att lärandet är kopplat till antalet och typen av möjligheter 
som eleverna får att lära sig en motorisk uppgift och inlärningen av motoriska 
färdigheter i ALT-PE koncentreras på förmågan för eleverna att öva på en 
svårighetsgrad, där de har goda möjligheter att lyckas. En övning som är för svår kan 
leda till ett misslyckande och kan om övningen fortsätter under en längre tid leda till 
att eleven undviker övningen. Ett liknande resultat blir följden om uppgiften är alltför 
lätt och inte utmanar eleven och kan då leda till att motivation avtar.  
Att arrangera miljön för elever på idrottslektioner så att övning sker på en optimal 
nivå av effektivitet är därför en viktig faktor som omfattas av ALT-PE systemet. 
 
Siedentop, Mand och Taggert (1986) anser att eleverna i många klasser spenderar mer 
tid för instruktion och ledning, väntan och förflyttningar än för fysisk aktivitet och att 
den tid som inte är fysisk aktivitet ofta är flera gånger så lång som den fysiskt aktiva 
tiden. Tidseffektiva lektioner beskrivs som lektioner där en stor andel av lektionen 
ägnas åt fysisk aktivitet genom korta och effektiva instruktioner och demonstrationer 
samt kortare tid för väntan och förflyttning. 
De säger att effektiva lärare utvecklar rutiner tidigt under läsåret för att skapa ordning 
och reda och spara tid genom att minimera störningar i undervisningen, så att eleverna 
får tillräckligt med tid för att öva på rutiner och få feedback på hur väl de lyckas samt 
beröm för goda insatser och framsteg, då övningar och bra feedback utvecklar 
eleverna, som också uppskattar idrotten mer när de är aktiva större delen av lektionen. 
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Därför anser de att en stor andel av tiden bör användas för övningar individuellt eller i 
smågrupper, då eleverna kommer att lära sig mer om de disponerar längre tid för 
engagerat lärande, dvs. lärande på en nivå som är möjlig att nå för den enskilde 
eleven. Om eleverna deltar i idrottsaktiviteter men inte på ett sådant sätt att de kan 
förbättra sig, kan det handla om aktiviteter som är för svåra eller för lätta. 
De anser att klassrumsrutiner och metoder för att förmedla instruktioner till eleverna 
på andra sätt än enbart genom lärarnas muntliga presentationer kan frigöra tid för 
elevernas motoriska aktiviteter och mer effektiva idrottslektioner.  
Enligt Siedentop, Mand & Taggert (1986) är det också angeläget att lektionerna kan 
starta på utsatt tid genom att undanröja orsakerna till sen ankomst, som är en 
återkommande effektivitetssänkande faktor även under idrottslektioner. Sen ankomst 
kan försvåra lektionsarbetets organisation, så att planerade aktiviteter måste förändras 
tidmässigt eller utformas på annat sätt. 
 
Mawer (1995), Metzler (1989) och Siedentop (1983, 1991) visar i sin forskning att 
lärare i vissa fall använder kort tid åt lärande som kan leda mot lektionens mål och 
betonar vikten av att undervisningen är välorganiserad och engagerande och 
innehåller övningar som motsvarar elevernas mognads- och färdighetsnivå, för att nå 
uppsatta mål och förbättra den fysiska aktiviteten. 
 
Metzler (1989) och Siedentop (1991) har också visat att den fysiska aktiviteten 
förutom valet av aktivitet kan bero på klassens sammansättning, elevernas ålder och 
lektionens organisation. 
 
Annerstedt (2007) påpekar att lektionstiden är s.k. garanterad timtid, dvs. 
undervisningstid i idrottshallen och innebär att ombyten därför måste ske utanför 
lektionstiden, om man nu inte ser duschning och ombyte som en del av 
undervisningen. Rastängden i anslutning till en idrottslektion måste därför avpassas så 
att eleverna hinner byta om på rasten och komma i tid till idrottslektionen, då sen 
ankomst minskar utrymmet för fysisk aktivitet under lektionen. Minst 15 minuters 
rast rekommenderas. 
Han nämner också betydelsen av lektionens logiska upplägg för att materiel och 
annan utrustning kan hanteras på ett rationellt sätt samt vikten av att tänka på hur 
utrustning och materiel förvaras och vem som ansvarar för att ta fram och plocka bort 
dem. Därför är den inbördes placeringen mellan idrottshall och materialförråd viktig.  
Om idrottshallens planlösning inte är optimal eller om tillgången på utrustning och 
material är knapp kan det uppstå onödigt långa väntetider mellan aktiviteter och 
svårigheter att göra nödvändiga gruppindelningar med lägre effektivitet som följd. 
 
(Skolinspektionen, 2012) redovisar resultatet av en kvalitetsgranskning av ämnet 
Idrott och hälsa i grundskolans årskurs 4 – 6 i rapporten med titeln Idrott och hälsa i 
grundskolan. Av rapporten framgår även att i en del skolor får eleverna inte 
tillräckligt med tid för undervisningen i Idrott och hälsa, vilket kan bero på att 
skolorna räknar in aktiviteter som enligt skollagen inte tillhör idrottsundervisningen. 
Det kan handla om att ombyte och duschning räknas som undervisning, vilket normalt 
inte ska ske och bara tillåts om det finns en koppling till kursplanen i ämnet och om 
ombytet och duschningen leds av idrottsläraren. Transport till och från idrottshallen 
ingår i normalt inte heller i undervisningstiden. 
Men det förekommer också att skolor helt enkelt lägger ut för lite undervisningstid i 
schemat.  
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Alberto (1991) har ett intressant förslag som går ut på att starta upp lektioner med en 
inledande och stimulerande ”självgående” aktivitet för att fokusera på lektionens 
lärande innehåll, under tiden man väntar på att alla elever blir ombytta och klara för 
lektionen. För att tillämpa Albertos strategi kan det vara en tillgång med olåsta 
omklädningsrum, idrottssalar och materialskåp, på det sätt som beskrivs av Romar 
(1995).  
 
Siedentop (1983) ger förslag på ett antal tidsbesparande rutiner som att 
 

• göra en snabb närvarokontroll. 
 

• informera eleverna om lektionsinnehåll direkt när de kommer in i 
idrottshallen 

 
• se till att eleverna själva ansvarar för att hämta fram och plocka bort 

utrustning. 
 
Siedentop (1983) påstår också att lärare tillämpar samma pedagogiska modell för 
många olika aktiviteter oavsett elevernas ålder och erfarenhet och att detta är orsaken 
till den låga graden av funktionell undervisningstid samt att lärarens prioritering, 
planering och engagemang har betydelse för hur eleverna använder lektionstiden.  
Han nämner också litteraturstudier på området som visar att lärare är mer benägna att 
planera för aktiviteter som eleverna tycker är roliga snarare än för aktiviteter som 
leder mot avsedda mål och att den korta tiden av ALT-PE med stora förluster av 
övningstid troligen beror på ett mönster av korta, intensiva aktiviteter med vilotider 
mellan dessa. 
 
Folkhälsoinstitutet beskriver, i rapporten med titeln Skolbarns vanor inom fysisk 
aktivitet, tv-tittande och datoranvändning, trender och sociala skillnader 2001–2010, 
bl.a. vilka vanor skolbarnen har av fysisk aktivitet. Av rapporten framgår att det finns 
tydliga sociala skillnader mellan barn när det gäller fysisk aktivitet och träning och att 
skillnaderna har varit oförändrade under åren 2001–2010. Andelen barn som är 
fysiskt aktiva högst 2 dagar per vecka är 34 % i den lägsta socioekonomiska gruppen 
jämfört med 21 % i den högsta socioekonomiska gruppen. Resultatet i rapporten talar 
för att något bör göras för att utjämna skillnaden i fysisk aktivitet mellan grupperna. 
Här har skolan en möjlighet att bidra med att öka intresset för fysisk aktivitet genom 
att leva upp till målen i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa med allsidiga och 
intressanta aktiviteter, anpassade till elevernas erfarenheter och mognadsnivå. 
 
Enligt Engström (1999) dominerar i fysisk träning, tävling och rangordning, lek och 
rekreation idrottslektionerna medan utmaning och äventyr, färdighetsträning, estetisk 
verksamhet samt rörelse- och koncentrationsträning förekommer mera sällan under 
idrottslektioner.  
 
Raustorp (2000) menar att under lektioner i Idrott och hälsa förväntar sig eleverna 
fysisk aktivitet och att detta ställer krav på läraren att vara kort och koncis i sina 
instruktioner. Han menar också att tempot i instruktionerna kan påverka lektionen,  
så att en instruktion som drar ut på tiden också kan sänka tempot på 
lektionsaktiviteterna.  
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Det ökade intresset för motorisk aktivitet anses bero på upptäckten av att även 
lågintensiv träning påverkar hälsan i positiv riktning (Ekblom & Nilsson, 2000). 
 
Stråhlman	  (2005)	  anser	  att	  ämnet Idrott och hälsa, på samma sätt som alla andra av 
skolans ämnen, är ett kunskapsämne som inte i första hand har till uppgift att 
åstadkomma bättre folkhälsa utan att ge eleverna kunskaper så att de själva kan tänka 
över sin livsstil och genom daglig rörelse utveckla god hälsa. 
	  
Fortfarande är den generella bilden att ämnet Idrott och hälsa är ett praktiskt ämne, 
även om det i 1990-talets läroplansreformer betonas att kunskap och lärande är viktigt 
i alla skolämnen (Larsson, 2007). 
 
Annerstedt (2007) menar att om ämnet Idrott och hälsa skall få ett tillräckligt 
utrymme i skolan, så måste ämnet ses som ett bildningsämne och skolan visa hur 
ämnet bidrar till elevernas bildning. 
 
Graber & Locke (2007) betonar vikten av fysisk aktivitet och anser att lärarna måste 
se till att eleverna är aktiva i fysiska aktiviteter i måttlig till kraftig ansträngning under 
lektionerna, för att motverka övervikt, fetma och inaktivitet samt att skapa ett klimat 
som är så stimulerande för eleverna, så att de kan vara aktiva i måttlig till kraftig 
fysisk aktivitet under mer än hälften av lektionstiden. 
 
Hardmann (2008) påpekar också att 1 timmes daglig fysisk aktivitet med måttlig till 
kraftig ansträngning anses viktig för hälsan. 
  
Skolans insatser kan påverka den fysiska aktiviteten bland barn och unga i positiv 
riktning genom skolans uppdrag att sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 
aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Lgr 11, s.9).  
 
Då många av lärarna i Idrott och hälsa har varit aktiva inom elit- eller motionsidrott så 
ligger det nära till hands att också idrottsämnet utformning riktar sig främst till elever 
som är aktiva i föreningsidrott på fritiden, men för idrottsämnets utveckling är det 
viktigt att alla elever i skolan får möjlighet till en fysisk bildning av hög kvalitet som 
är stimulerande och utvecklande för hela livet (Ekberg, 2009). 
 
Lgr	  11	  säger	  att	  ämnet Idrott och hälsa är ett kunskaps- och bildningsämne, som ska 
innehålla fysisk aktivitet i syfte att utveckla allsidiga rörelseförmågor i mötet med 
många olika slags aktiviteter och under avsnitt 3.4 sägs att ämnet syftar till att 
eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 
förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet, vilket handlar om 
elevernas fysiska bildning, samt att eleverna även får möjlighet att utveckla allsidiga 
rörelseförmågor, som handlar om fysisk aktivitet. 
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012:5) säger att inte enbart individens 
förmåga att utföra de fysiska färdigheterna får bli avgörande för hur målen i ämnet 
har uppnåtts. 
 
Mina mätningar av fysisk aktivitet har därför enbart syftat till att mäta längden av den 
fysiska aktiviteten och hur den beror av lektionsarbetets organisation, utan hänsyn till 
graden av fysisk ansträngning. 
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Forskare som Siedentop (1983) visar att den fysiskt aktiva tiden under idrottslektioner 
är kort, trots att idrottsämnet av många uppfattas som ett fysiskt aktivitetsämne, och 
att det finns utrymme att öka ”aktivitetstiden” genom god organisation av lektionerna 
med ett begränsat antal aktiviteter under en och samma lektion för att bl.a. minska 
tiden för instruktion, administration och väntan och på så sätt frigöra tid för fysik 
aktivitet.   
  
  
Metoder 
  
Med utgångspunkt från vilka individer som ska studeras, syftet med studien och vilka 
frågeställningar som ska besvaras, bestämmer man en lämplig metod för att samla 
information till en studie och studien kan vara kvantitativ eller kvalitativ. 
 
Vid en kvantitativ studie samlas först all information i tabeller och diagram för att 
senare bearbetas och analyseras med statistiska metoder och vid en kvalitativ studie 
analyseras och bearbetas det insamlade materialet parallellt med datainsamlingen. 
 
De vanligaste metoderna för att samla information är survey-undersökning, fallstudie 
och experiment. 
  
En survey-undersökning är lämplig för en större avgränsad grupp som undersöks med 
hjälp av frågeformulär eller intervju och fördelen med metoden är att den ger 
möjlighet att samla information om flera variabler på samma gång. 
 
Experiment är en undersökning där enstaka variabler studeras för att försöka få 
kontroll över det som kan påverka dessa variabler. 
 
En fallstudie är en undersökning av en mindre avgränsad grupp och används ofta när 
man vill studera processer och förändringar och ett fall kan vara en individ eller en 
grupp av individer (Patel & Davidson, 2003). 
 
I den kvalitativa forskningen används fallstudier ofta i det vetenskapliga arbetet och 
det kan handla om flera fall i samma studie. En fallstudie kan vara av beskrivande, 
förklarande eller undersökande art (Backman, 2008). 
 
“Kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika 
arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som 
analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att 
forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars 
innebörder” (Nationalencyklopedin, 2013). 
 
I mitt arbete, som handlar om att observera, analysera och mäta tiden för elevernas 
olika aktiviteter under en idrottslektion, rör det sig alltså om en kvalitativ studie i 
syfte att få ett resultat som visar hur längden av den fysiskt aktiva tiden beror av 
lektionsarbetets organisation. 
 
För att begränsa studiens omfattning har studien utförts som en fallstudie av klasser 
på gruppnivå. 
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Observationer kan vara av ostrukturerad (osystematisk) eller strukturerad 
(systematisk) typ beroende på syftet med observationerna. 
  
Ostrukturerad observation används om man har som syfte att skaffa så mycket 
kunskap som möjligt utan ett i förväg fastställt schema. 
 
Vid strukturerad observation har man i förväg bestämt hur observationerna skall 
utföras och dokumenteras i ett särskilt utarbetat observationsschema (Patel & 
Davidsson, 2003). 
 
Min fallstudie består av strukturerade observationer och tidmätning med löpande 
dokumentation under arbetets gång som redovisas i ett i förväg särskilt utarbetat 
observationsschema (bil.1).  
 
Med utgångspunkt från mina observationsresultat har jag analyserat dispositionen av 
lektionstiden under en lektion i vart och ett av de sex fallen i min studie genom att 
studera antal och tidsomfång av fysiska aktiviteter, instruktioner och administrativa 
åtgärder under en och samma lektion.  
Den totala tiden för resp. aktivitet har summerats och jämförts mot lektionstidens 
längd för att få ett mått på hur stor andel av idrottslektionen som utgör fysisk aktivitet, 
instruktion och administrativa åtgärder.  
Avsikten med studien är att få ett mått på den fysiska aktivitetens omfattning under en 
idrottslektion att jämföra med resultat av tidigare studier på området samt att se om, 
och i så fall hur, andelen fysisk aktivitet kan öka. 
En jämförelse av antalet aktiviteter och instruktionstillfällen samt motsvarande grad 
av fysisk aktivitet som andel av lektionstiden i de sex fallen framgår av tabell 2b 
(s.14). 
 
För kompletterande information om betydelsen av lektionsarbetet organisation har 
fallstudien kompletterats med ett frågeformulär i form av en enkät, som är en vanlig 
metod för att samla information i form av frågor. 
Enkäten har riktats till idrottslärarna i de klasser som ingår i min studie, därför att jag 
ville ha deras synpunkter på en del frågor som kan ha betydelse för lektionsarbetets 
organisation. 
 
 
Bortfallsdiskussion 
 
Tanken var att de tre idrottslärarna i de observerade klasserna skulle fylla i min enkät 
på plats och att jag då skulle få möjlighet att diskutera frågor och svar med dem, se 
bilaga 2 och 3. Men på grund av lärarnas tidsbrist kom vi överens om att hantera 
enkätens frågor och svar via e-post och enkäten gick ut till alla tre idrottslärarna, men 
endast en tog sig tid att besvarade frågorna, som var utformade för att få lärarnas syn 
på betydelsen av idrottshallens planlösning, placering av materielförråd, tillgången på 
undervisningsmateriel, schemaläggning etc. för den fysiska aktivitetens omfattning i 
idrottshallen. 
Jag har viss förståelse för att svar på mina enkätfrågor var lågprioriterade med tanke 
på lärarnas arbetsbelastning. Det var svårt att överhuvudtaget få möjlighet att närvara 
för att observera lektionerna - med ett undantag - en av mina tidigare VFU-handledare 
under lärarutbildningen. De andra lärarna hade jag inte haft någon kontakt med 



	   11	  

tidigare under min lärarutbildning, vilket kanske bidrog till att mina frågor fick så låg 
prioritet. 
    
För enkätens utformning har jag tagit del av Enkätboken (Trost, 2007). 
 
 
Observationer – Teoretisk ram 
 
Den teoretiska ramen för min observationsstudie är modellen ALT-PE, som används 
inom forskningen vid observationer av fysisk aktivitet och beskrivs i rapporten (s.3). 
Vid mina observationer har jag, med ALT-PE kategori (MA) och (MI) som teoretisk 
ram mätt tiden med varaktighetsmätning (Duration recording) i en klockstudie och 
samtidigt observerat och noterat lektionsarbetets organisation av instruktioner, 
aktiviteter, uppehåll och väntetider samt i en klockstudie, noterat start- och stopptid 
och beräknat tiden för alla aktiviteter under lektionen.  

Aktiviteternas längd och procentuella andel av lektionstiden har beräknats och 
sammanställts för att slutligen jämförtas med resultat av tidigare forskning på 
området. 

 
Genomförande 
 
Med utgångspunkt från mitt mål med studien att observera lektionsaktiviteternas 
organisation och tidsomfång i en skolklass har jag funnit att en fallstudie med 
strukturerad observation av klassen som grupp är lämplig för att med ett begränsat 
antal observationer få ett mått på den fysiska aktivitetens andel av lektionstiden.  
Jag har använt mig av s.k. strukturerad observation, dvs. i förväg bestämt mig för vad 
som skulle observeras och hur, utifrån mitt mål för studien.  
Resultatet av observationerna dokumenterades i ett observationsschema (bil.1) för 
varje fall och slutligen sammanställdes resultaten av alla observationsscheman med 
hjälp av bakgrundsfakta från fältanteckningar och observationsschema (s.15) i 
rapportens tabell 2a (s.13).  
För observationerna har jag haft möjlighet att följa tre olika lärares idrottslektioner i 
ett par grundskolor i Luleå kommun för att observera elevernas fysiska aktiviteter. 
Min studie har begränsats till idrottslektioner under inomhusaktiviteter i de aktuella 
skolornas idrottshall. 
Undervisningen i klasserna förmedlas av idrottslärare med lång erfarenhet av 
undervisning i ämnet Idrott och hälsa på detta stadium. 
 
Studien omfattar sex fall, varav tre klasser årskurs 4 (4:1 – 4:3), två klasser årskurs 5 
(5:1 – 5:2) samt en klass årskurs 6 (6:1) och antalet elever i de observerade grupperna 
framgår av tabell 1 (s.12). 
  
Valet av klasser årskurs 4 – 6 beror på att de tillhör det stadium som jag valt i min 
lärarutbildning. Fördelningen tre årskurser 4, två årskurser 5 samt en årskurs 6 är en 
slump och beror enbart på att de lärare som kunde ta emot mig för min studie hade 
idrottsundervisning i just dessa klasser. 
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Tabell 1: Antal elever i de observerade klasserna 
     
 
Klass   4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 6:1 
___________________________________________________ 
 
Antal elever  17 20 20 26 20 20 
 
 
Avsikten med studien är att bestämma den totala tiden av fysisk aktivitet i förhållande 
till lektionstidens längd under en idrottslektion för vart och ett av de sex fallen. 
Mätningen har utförts som en klockstudie med avläsning av start- och stopptid för 
varje aktivitet under lektionen och resultatet framgår av tabell 2a.  
 
Fokus i mitt arbete ligger på fysisk aktivitet i relation till undervisningens 
organisation, genom att på samma sätt som Siedentop (1983), Romar (2005) m.fl., 
mäta hur stor del av lektionstiden som disponeras för fysisk aktivitet, instruktioner, 
administrativa åtgärder samt väntetid. 
 
Lektionens organisation observeras i form av antal och utformning av aktiviteter, 
instruktioner, väntetillfällen fram- och bortplockning av utrustning. Förekomst av 
eventuell sen ankomst observerades också. 
 
Antalet aktiviteter och instruktioner samt för resp. fall framgår av tabell 2b.  
 
 
Resultat 
 
I resultatdelen presenteras observations- och enkätresultat av en fallstudie på 
gruppnivå och studien omfattar sex fall av idrottslektioner i årskurserna 4 – 6 med 
klassen som grupp. 
Observationsresultatet avser elevaktiviteterna för resp. fall och enkätresultatet är en 
sammanställning av svar från undervisande idrottslärare i de observerade klasserna. 
Underlaget till observationsresultatet i tabell 2a och 2b är bakgrundsfakta i form av 
observerade aktiviteter och klockade tider från fältanteckningar och 
observationsscheman för resp. fall (s.15) och underlaget till enkätresultatet är svaren 
från de berörda idrottslärarna. 
Ombyte till idrottslektioner ska ske utanför lektionstid och därför är det viktigt att 
rastlängden före och efter en idrottslektion inte är för kort. För kort rast kan resultera i 
sen ankomst och minska utrymmet för fysisk aktivitet under idrottslektionen 
ytterligare. Därför har även rastlängderna i anslutning till de observerade fallen 
studerats och redovisas i tabell 3 (s.15). Minst 15 minuters rast rekommenderas. 
 
Procentsatserna (%) för resp. fysisk aktivitet, instruktion, administration samt vänta i 
tabellen 2a och 2b utgör andelen tid i förhållande till total lektionstid, avrundad till 
hela procent. 
Övriga tider i tabell 2a anges i minuter. 
Tabell 2b visar antalet aktiviteter, antalet instruktionstillfällen samt den fysiska 
aktivitetens omfattning i % för resp. fall. 
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Av tabellen framgår att den fysiska aktiviteten är störst, när antalet aktiviteter och 
instruktionstillfällen är minst (fall 5:1).  
 
Observationsresultat 
 
Lektionstiden längd är 40 minuter i fall 4:1 - 4:3 och 5:2 samt 50 minuter i fall 5:1.  
 
Administrativa åtgärder avser sammantagen tid för närvarokontroll samt 
framplockning och bortplockning av utrustning.  
 
Tiden för fysisk aktivitet, instruktion, administration samt väntan i tabell 2a avser 
total tid för alla aktiviteter i resp. fall under lektionen. 
Tiden i kolumnen fysisk aktivitet i de redovisade fallen 4:1, 4:2, 4:3, 5:1. 5:2 samt 6:1 
består av motoriskt lärande relaterat till ämnesinnehållet och motsvarar ALT-PE 
kategori (MA) och (MI) framtagna i en varaktighetsmätning, mätt med stoppur som 
startas och stoppas när en aktivitet startar respektive upphör. 
 
Aktiviteterna har observerats och motsvarande tider har noteras löpande under hela 
lektionstiden genom fältanteckningar under studiens gång. 
 
Varje aktivitet föregås av en kort instruktion och mellan aktiviteterna förekommer 
väntetid. Den totala instruktions- och väntetiden under den observerade lektionen 
redovisas också i tabell 2a som ett resultat av fältanteckningar under studiens gång. 
 
Antalet aktiviteter och instruktioner under lektionen redovisas i en separat tabell 2b 
för resp. fall. 
 
Tabell 2a Observationsresultat - tider för lektionsaktiviteter  
 
 
Fall Fys. akt.    Instr.    Adm.   Väntan ___ 
 min.        %  min.    %  min.   % min.       % 
 
4:1 19     48  13       32  3         8 5  12 
     
4:2 20     50  14       35  2         5 4  10 
    
4:3 13     32  16       40  7       18 4  10  
 
5:1 33     66    4         8    2         4         11  22 
 
5:2 19     48  13       32  1         2 7    18 
  
6:1 11     22    4         8  0         0         35  70 
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Anm. till tabell 2a: Fys. akt. = Fysisk aktivitet (minuter) 
 
   Instr. = Instruktion (minuter) 
 
   Adm. = Administrativa åtgärder (minuter) 
 
   Väntan = Väntetid (minuter) 
 
 
Tabell 2b Lektionsarbetets organisation – Antal observationer och instruktioner 
 
 
  Fysisk Aktivitet Instruktioner   Fysisk Aktivitetsgrad 
Klass  Antal   Antal   %   
       
 
4:1  5   5   48   
    
4:2  6   6   50 
    
4:3  4   4   32 
   
5:1  3   3   66   
      
5:2  4   4   48 
 
6:1  4   4   22    
 
 
Tabell 2a visar att 
 

• Fall 6:1 har den lägsta andelen av fysisk aktivitet (22 %), vilket beror på en 
extremt lång väntetid, valet av gruppindelning med pojkar och flickor som 
spelar var för sig, elevernas sena ankomst, halvplan samt att lektionen avslutas 
före rast. 

 
• Fall 5:1 har den högsta andelen av fysisk aktivitet (66 %), vilket beror på en 

kort och tydlig instruktion, ett långt lagspel utan avbrott för aktivitetsbyten 
med tillhörande tider för väntan och nya instruktioner.  

 
• Fall 4:3 uppvisar också en relativt låg andel av fysisk aktivitet (32 %), vilket 

beror på att lektionen är uppdelad på flera korta aktiviteter med tillhörande 
tider för väntan och nya instruktioner. 

 
Tabell 2b visar antalet fysiska aktiviteter, antalet instruktioner samt fysisk 
aktivitetsgrad för resp. fall 
 
Av tabellerna 2a och 2b framgår att många fysiska aktiviteter under en och samma 
lektion också medför många instruktionstillfällen och resulterar i en låg andel av 
fysisk aktivitet under lektionen. 
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Korta raster i anslutning till idrottslektioner med problem att hinna byta om kan var 
en orsak till sen ankomst och minska utrymmet för lektionens aktiviteter. 
Därför har även rastlängderna i anslutning till idrottslektionerna i de undersökta fallen 
noterats i tabell 3. 
 
Rastlängder i anslutning till idrottslektionerna i studien har sammanställt för att se om 
elevernas får tillräckligt med tid för ombyten.  
Rekommendationen är minst 15 minuters rastlängd. 
 
Tabell 3 Rastlängd 
 
Fall  Rastlängd före lektion   Rastlängd efter lektion 
 
4:1  1:a lektion     20 minuter  
        
4:2  1:a lektion     20 minuter 
    
4:3  Lunchrast 40 minuter + 10 minuter  Skoldagen slutar 
    
5:1  5 minuter     Lunchrast 55 minuter 
 
5:2  10 minuter     Skoldagen slutar 
   
6:1  1:a lektion     20 minuter 
 
 
Bakgrundsfakta från fältanteckningar och observationsschema   
            
Fall 4:1 
 
Läraren har i förväg tagit fram utrustningen som består av tre uppsättningar med 
satsbräda, plint och matta som placerats på rad i idrottshallens längdriktning. 
Lektionen startar med att läraren delar upp klassens 17 elever i grupper på tre led med 
6, 6, och 5 elever på resp. led inför aktiviteterna och varje grupp har en satsbräda med 
plint framför sig. 
 
Aktivitet 1: Eleverna i varje led springer i tur och ordning fram till sin plint, klättrar 
över den och fortsätter fram till väggen som är idrottshallens långsida och tillbaka till 
sitt led. 
 
Aktivitet 2: Stafett där varje elev övergår från liggande ställning till stående ställning 
på gruppens plint. 
 
Aktivitet 3: Stafett, där eleverna i varje grupp parvis plockar isär plintens delar och 
springer över till hallens andra sida. När alla plintdelar transporterats över till den 
motsatta sidan hämtas plintens delar tillbaka och byggs upp på nytt. Vinnande lag är 
de som först lyckats bygga upp plinten igen. 
 
Aktivitet 4: Varje elev i respektive led utför ljushopp med satsbräda. 
Aktivitet 5: Varje elev i respektive led utför sidhopp över plint med satsbräda. 



	   16	  

Lektionens aktiviteter innehåller således konditions- och koordinationsträning och 
består av 3 korta aktiviteter i form av stafettlöpning samt 2 redskapsövningar med 
plint och satsbräda. 
 
Utrustningen får stå kvar. Fall 4:2 fortsätter med samma aktiviteter som fall 4:1. 
 
Fysisk aktivitetsgrad 19/40 = 47,5 %. 
 
Här är det ingen rast före idrottslektionen som är morgonens 1:a lektion för dagen och 
eleverna är nästan ombytta och klara när lektionen startar 8.10, med 3 minuters 
försening. 
 
Rastlängd efter lektionen som slutar 08:50, är 20 minuter. 
 
Tiden för klädbyte inför nästa lektion är väl tilltagen. 
 
Fall 4:2  
 
Utrustningen som består av tre uppsättningar med satsbräda, plint och matta som 
placerats på rad i idrottshallens längdriktning står kvar från föregående lektion, fall 
4:1. Dessutom är romerska ringar framtagna för denna lektion. 
 
Lektionen startar med att läraren delar upp klassens 20 elever på tre led med 7, 7 och 
6 elever på resp. led inför aktiviteterna. 
Aktiviteterna 1 – 4 är identiska med övningarna i fall 4:1 medan aktivitet 5 och 6 är 
av annan art dvs. 
 
Aktivitet 1: Eleverna i varje led springer i tur och ordning fram till sin plint, klättrar 
över den och fortsätter fram till väggen som är idrottshallens långsida. 
 
Aktivitet 2: Stafett där varje elev övergår från liggande ställning till stående ställning 
på sin egen plint. 
 
Aktivitet 3: Stafett, där varje elev i gruppen springer stafett med plintdelar. 
 
Aktivitet 4: Varje elev i gruppen utför ljushopp med satsbräda. 
 
Aktivitet 5: Varje elev gör kullerbyttor på mattor. 
 
Aktivitet 6: Här organisationen densamma som i fall 4:1. 
  
Lektionen avslutas och läraren plockar därefter bort utrustningen. 
 
Fysisk aktivitetsgrad 20/40 = 50 %.  
 
Här är det ingen rast före idrottslektionen som är morgonens 1:a lektion för dagen och 
eleverna är ombytta och klara och kommer nästan i tid till lektionen som startar 9.00, 
med 3 minuters försening. 
 
Rastlängd efter lektionen: 20 minuter. 
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Fall 4:3 
 
Läraren inleder med en närvarokontroll och delar därefter in klassens 20 elever i 4 
grupper med 5 elever i varje grupp. 
 
Eleverna tar fram utrustningen, som består av mattor och mjuka brännbollar 
Aktivitet 1: Varje grupp får i uppdrag att hitta på egna rörelser med snurr-kick-hopp 
som en uppvärmningsövning. 
 
Aktivitet 2: Tafattleken Jägare, som går ut på att en i klassen utses till jägare och får i 
uppgift att jaga de andra i klassen, görs i helklass. Efter några minuters lek byter man 
jägare och på slutet ökas tempot genom att gruppen utser två jägare. 
 
Aktivitet 3: Här spelar grupperna mattbrännboll. 
 
Aktivitet 4: Här delas klassen upp på två led med 10 elever i varje och övningen är 
krock-stafett.  
 
Lektionen innehåller rörelseträning och bollkontroll och består av 2 korta och snabba 
rörelseövningar och 1 bollövning samt 3 instruktionstillfällen.  
Eleverna får direkt ta del av information om vad som ska göras, hur och varför, på en 
tavla, när de kommer in i idrottshallen i stil med en av Siedentop (1980) föreslagen 
modell för att spara tid och engagera eleverna.  
Varje aktivitet föregås av en kort instruktion och mellan aktiviteterna förekommer 
väntetid. 
 
Lektionen avslutas med att eleverna plockar bort utrustningen.  
 
Fysisk aktivitetsgrad 13/40 = 32,5 %. 
 
Aktivitetsgraden är förhållandevis låg, vilket beror på flera korta aktiviteter som 
kräver nya instruktioner och en del av lektionstiden används även för en avslutande 
reflektion. 
 
Rastlängd före lektionen: 40 minuter lunchrast, därefter 10 min extra rast för ombyte 
Skoldagen slutar efter denna lektion. 
 
Fall 5:1  
 
Läraren kontrollera närvaron och plockar fram utrustningen som består av 
basketbollar och lagband innan lektionsstarten. 
 
Klassen består av 26 elever som själva delar själva upp sig på fyra lag med 6, 6, 7 och 
7 elever i varje. 
 
Aktivitet 1: Tafattleken Jägare, som går ut på att en i klassen utses till jägare och får i 
uppgift att jaga fatt de andra i klassen. Efter några minuters lek byter man jägare och 
på slutet ökas tempot genom att gruppen utser två jägare. Alla i klassen är aktiva, men 
i varierande grad. 
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Aktivitet 2: Enskild övning, där varje elev får en egen basketboll att öva stuts, 
dribbling och skott inför nästa aktivitet. 
 
Aktivitet 3: Matchspel på halvplan där grupperna möter varandra två och två. 
Lektionens innehåller rörelseträning, bollkontroll och samarbete i ett avslutande 
lagspel i basket. Lektionen består av 3 aktiviteter och 3 korta instruktionstillfällen.  
Varje aktivitet föregås av en kort instruktion och mellan aktiviteterna förekommer 
väntetid. 
 
Lektionen avslutas och läraren plockar därefter bort utrustningen. 
 
Fysisk aktivitetsgrad 33/50 = 66 %. 
 
Rastlängd före lektionen: 5 minuter 
 
Rastlängd efter lektionen: 55 minuter lunchrast 
 
Fall 5:2  
 
Klassen består av 20 elever som läraren delar upp på fyra lag med 5 elever i varje. 
Eleverna plockar själva fram utrustningen som består av bänkar, mattor och bollar. 
 
Aktivitet 1: Leken Jägarboll, som går ut på att jägaren ska träffa de andra i klassen 
med en boll. Efter några minuters lek byter man jägare och på slutet ökas tempot 
genom att gruppen utser två jägare. 
Aktivitet 2: Världarnas krig med planen uppdelad i 4 delar med ett lag i varje del. 
Varje lag har i uppgift att med en boll träffa något av deltagarna i de andra lagen. 
Den som träffas blir bränd och lämnar planen. Laget med flest lagmedlemmar kvar 
när matchtiden är ute vinner. 
 
Aktivitet 3: Evighetsstafett, med eleverna placerade på ett inre och ett yttre led som 
springer i en inre och en yttre cirkulär bana runt utplacerade koner. Förste man i varje 
led springer runt konbanan och ställer sig sist sitt led. Leden tävlar mot varandra.  
Det lag som först är klar vinner stafetten. 
Aktivitet 4: Stafett, med klassen uppdelad på fyra led med en kon placerad på visst 
avstånd rakt framför varje led. Stafetten går ut på att var och en av eleverna i varje led 
ska runda sin kon och ställa sig sist i ledet. Då startar nästa elev i ledet och rundar 
konen. Stafetten fortgår tills alla har rundat konen.  
Det lag som först är klar vinner stafetten. 
 
Lektionens innehåller således 4 aktiviteter med träning av bollkontroll och kondition. 
Varje aktivitet föregås av en kort instruktion och mellan aktiviteterna förekommer 
väntetid. 
 
Eleverna får även här på samma sätt som i fall 4:3 direkt ta del av information om vad 
som ska göras, hur och varför, på en tavla när de kommer in i idrottshallen i stil med 
en av Siedentop (1980) föreslagen modell för att spara tid och engagera eleverna.  
 
Lektionen slutar med att eleverna plockar bort utrustningen. 
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Fysisk aktivitetsgrad 19/40 = 47,5 % 
 
Rastlängd före lektionen: 10 minuter. 
Skoldagen slutar efter denna lektion. 
 
Fall 6:1 
 
Läraren har tagit fram utrustningen, som består av plintdelar som mål för handboll 
och innebandy, basketboll, fotboll, innebandybollar samt innebandyklubbor, i förväg 
innan lektionen börjar. 
Lektionen börjar med att läraren delar upp klassen i 4 lag med 5 elever i varje., 2 lag 
med enbart pojkar och 2 lag med enbart flickor. Laguppdelningen är gjord med 
hänsyn till klassens önskemål att spela pojkar – pojkar, flickor – flickor.  
 
Aktivitet 1: Handbollsmatch  
 
Aktivitet 2: Fotbollsmatch 
 
Aktivitet 3: Basket 
 
Aktivitet 4: Innebandy 
 
Lektionens innehåller således 4 aktiviteter med träning av kondition, koordination, 
bollkontroll och samarbete. Killar och tjejer spelar var för sig och dessutom 
disponerar klassen endast halva idrottshallen under denna idrottslektion.  
Varje aktivitet föregås av en kort instruktion och mellan aktiviteterna förekommer 
väntetid. 
 
Lektionen avslutas och läraren plockar därefter bort utrustningen. 
 
Fysisk aktivitetsgrad = 11/50 = 22 %. 
 
Här är det ingen rast före idrottslektionen som är 1:a lektion för dagen och eleverna  
Förväntas vara ombytta och klara när lektionen startar 08.10. 
 
Rastlängden efter lektionen: 20 minuter. 
 
 
Enkätresultat 
 
Idrottsläraren som svarade på enkäten ger stöd för åsikten att schemaläggningen, 
idrottshallens placering och planlösning samt tillgången på materiel har betydelse för 
den omfattningen av fysisk aktivitet under idrottslektionerna. 
Han ansåg också att förmiddagslektioner är att föredra, för att den fysiska aktiviteten i 
elevgruppen är högre, då eleverna kommer utvilade till lektionerna.  
Han såg också positivt på Albertos förslag, som han hade använt sig av någon gång i 
form av övningen ”Killerball” med mjuk boll som ”självgående” aktivitet.  
Under övriga synpunkter var hans svar att idrottslektioner fördelade på fler 
lektionstillfällen skulle innebära att fler elever orkar prestera mer. 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
För att beskriva kvalitet i en studie, kvantitativ eller kvalitativ, används begreppen 
validitet resp. reliabilitet.  
Validiteten i en kvalitativ studie har en annan innebörd än i en kvantitativ studie och 
är inte bara kopplad till själva datainsamlingen. Den innebär att rätt företeelse 
studeras och att tolkningen av studien blir riktig och för validitet krävs kvalitet genom 
hela forskningsprocessen. Vissa forskare använder förståelse istället för begreppet 
validitet i kvalitativa studier.  
Reliabiliteten har också en annan innebörd i den kvalitativa än i den kvantitativa 
studien, dvs. en upprepad undersökning av ett fenomen i en kvalitativ studie behöver 
inte ge samma resultat för god reliabilitet i studien. Varierande resultat för samma 
fenomen kan bero på den situation som råder vid undersökningstillfället. 
Reliabilitetsbegreppet är alltså så intimt förknippat med validitetsbegreppet att 
reliabilitet sällan används i kvalitativ forskning (Patel & Davidson, 2003). 
 
Avsikten med min studie var att studera den fysiska aktivitetens omfattning utan 
hänsyn till graden av fysisk ansträngning samt om och hur lektionsarbetets 
organisation påverkar den fysiska aktiviteten.  
 
På grund av det begränsade tidsutrymmet för min studie blev valet av metod en 
fallstudie på gruppnivå, med klassen som grupp. 
  
Den valda metoden ger inget mått på enskilda elevers fysiska aktivitet, vilket inte 
heller var avsikten med studien.  
 
Min studie avsåg att mäta den fysiska aktivitetens omfattning på gruppnivå samt att 
avgöra vilken betydelse lektionsarbetets organisation i form av antalet aktiviteter, 
instruktioner och administrativa åtgärder har för den fysiska aktivitetens omfattning.  
Studien innehåller ett begränsat antal fall, men löpande observationer parallellt med 
klockstudier visar det som var avsikten med studien nämligen att lektionsarbetets 
organisation har betydelse för den fysiska aktivitetens andel av lektionstidens längd. 
Jag anser att min kvalitativa undersökning uppfyller validitetskravet genom mina 
löpande observationer och tolkningar som bygger på god kunskap och förståelse av 
rådande sammanhang vid undersökningstillfällena.  
 
För att åstadkomma god validitet med en kvalitativ undersökningsmetod tillämpas 
ofta triangulering, vilket innebär att flera olika metoder för datainsamling kombineras. 
Det kan handla om datainsamling genom observationer, enkäter, intervjuer och 
dagböcker och resultaten av de olika metoderna sammanvägs vid analysen av 
undersökningsresultatet. 
I kvalitativa studier är det även vanligt med ljudinspelning och transkribering av 
intervjuer, dvs. att ljudinspelningen av den muntliga intervjun överförs till skriven 
text. Detta innebär att gester och betoningar etc. i talet försvinner och det är därför 
viktigt för validiteten att forskaren är medveten om hur transkriberingen kan påverka 
analysen av studiens resultat. 
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En fördel med intervjuer är möjligheten till diskussion och kompletterande 
följdfrågor. (Patel & Davidson, 2003). 
 
I min fallstudie tillämpas elevobservationer i grupp i kombination med en intervju i 
enkätform riktad till undervisande lärare i de observerade klasserna. 
 
Begränsningen i min studie är fallstudiens omfång med endast sex observerade fall.  
En större studie med fler observerade klasser i samma åldersgrupp och ett 
representativt urval av lektioner med större variation av fysiska aktiviteter skulle ha 
bättre möjlighet att ge ett mer allmängiltigt resultat. 
 
En enkätintervju med fler relevanta frågor riktade till ett större antal idrottslärare samt 
ljudinspelning, diskussion och möjlighet till kompletterande frågor och transkribering 
av intervjuerna skulle kunna göra enkätintervjun till ett viktigt komplement av min 
observationsstudie.  
   
Avslutningsvis anser jag mig ha nått mina syften att bestämma omfattningen av den 
fysiska aktivitetens andel av lektionstiden samt organisatoriska faktorer av betydelse 
för den fysiska aktiviteten för de fall som ingår i min studie. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Min studie visar att den fysiska aktivitetens omfattning beror av hur elevgruppen och 
lektionsaktiviteterna organiseras, dvs. antal och utformning av aktiviteter och 
instruktioner, instruktionstidens längd samt väntetidens längd som framgår av 
resultatredovisningen för resp. fall. 
 
Tiden för den fysiska aktiviteten påverkas också av om det är läraren eller eleverna 
som ansvarar för framtagning och bortplockning av utrustningen. 
Antalet aktiviteter för resp. fall (4:1, 4:2, 4:3, 5:1, 5:2 samt 6:1) och den fysiska 
aktivitetens omfattning redovisas i tabell 2b. 
I fallen 4:1 – 4:3 tar den totala instruktionstiden en stor andel av lektionstiden i 
anspråk genom bytet mellan flera korta aktiviteter med minskat utrymme för fysisk 
aktivitet som följd.  
 
En jämförelse visar stor variation mellan fallen och den fysiskt aktiva tiden är kortast 
i de fall där eleverna växlar mellan många olika aktiviteter som kräver ny instruktion 
under lektionen. 
 
Fall 4:3 är ett exempel på kort tid av fysisk aktivitet. 
 
Långa lagspel efter en kort och tydlig instruktion ger en hög grad av fysisk aktivitet, 
för gruppen, vilket fall 5:1 visar. 
 
Fall 6:1 har den lägsta andelen av fysisk aktivitet, vilket beror på extremt lång 
väntetid, valet av gruppindelning och elevernas sena ankomst. 
 
Den fysiska aktiviteten i mina fall varierar mellan 22 % och 66 % med medelvärdet 
44 %, dvs. är högre än i resultaten från tidigare forskning av Siedentop m.fl. Men den 
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fysiska aktivitetens omfattning under idrottslektioner är ändå i vissa fall så låg, att det 
finns utrymme för att öka denna. 
 
Att resultaten i min studie ger betydligt högre värden för den fysiskt aktiva delen av 
lektionen än de resultat Siedentop (1983, 1991) m.fl. redovisar beror på skilda 
mätmetoder. Mina mätningar avser tiden av fysisk aktivitet för klassen som grupp 
under lektionen, dvs. ger ingen upplysning om fysisk aktivitet för enskilda elever, 
medan Siedentop redovisar tid för akademiskt lärande (ALT-PE) på individnivå.  
Mina resultat ligger närmare de nivåer som Romar (1995) redovisar i sina två fall, 
med 59,4 % resp. 61,5 % under lektioner med basketspel och beror på att vi bägge 
använt oss av mätning på gruppnivå av liknande lektionsaktiviteter. Romar säger att 
tiden för lektionsaktiviteten i hans mätningar kan ses som den del av lektionstiden 
som läraren valt att disponera för aktiviteten. 
 
Vid redskapsaktiviteter är det svårt att bestämma graden av fysisk aktivitet för en 
enskild elev men i mitt fall tittar jag på aktiviteten för en grupp och när eleverna inte 
deltar i en egen fysisk aktivitet är de mottagare och fysiskt aktiva i stödjande form. 
Väntetiden under redskapsövningarna avser tid för omgruppering vid stationsbyte. 
 
Forskare har tidigare visat att den fysiska aktiviteten också kan bero på vilken typ av 
fysisk aktivitet det handlar om. En något lägre nivå på den fysiska aktiviteten vid 
redskapsgymnastik, som nämndes i en av Romar (1995) beskriven fallstudie, har ju 
andra positiva effekter på idrottsundervisningen, t.ex. att förbättra elevernas, styrka, 
smidighet, koordination och balans i rörelserna. 
 
Fall 5:1 i min studie har få aktivitetsbyten och kort instruktionstid och den fysiskt 
aktiva andelen av lektionen mätt på gruppnivå är hög (66 %). 
 
Längre sammanhängande aktiviteter är bra för att upprätthålla den fysiska aktiviteten 
och ett exempel på detta är idrottslektionen med basket, fall 5:1 i min studie samt 
resultat av ett par basketlektioner beskrivna i Romar (1995), nämnda i avsnitt 4.2 i 
min rapport. 
Sammanställningen av fallstudierna visar en stor variation av fysisk aktivitet mellan 
fallen. 
 
I ett av fallen (6:1) gav mätningen en låg nivå i flera av de uppmätta värdena. 
Den särskilt låga omfattningen av fysisk aktivitet och samtidigt höga graden av 
väntetid i fall 6:1 har sin förklaring i sen ankomst samt att ena halvan av gruppen vilar 
medan den andra utför en aktivitet och omvänt. 
Lektionen var första lektion för dagen och rasten efter lektionen var väl tilltagen, med 
20 minuter.  
Klassen har dessutom bara tillgång till ena halvan av idrottshallen under den lektion 
som observeras och killar och tjejer har valt att spela var för sig. 
 
Kort rastlängd och knappt om tid för ombyte kan vara en orsak till sen ankomst till 
idrottslektioner med minskat utrymme för fysisk aktivitet och planerade aktiviteter. 
Därför har jag även valt att studera rastlängderna i anslutning till idrottslektionerna 
som ingår i min studie, tabell 3.  
 



	   23	  

Sammanställningen visar att rastlängderna i anslutning till de idrottslektioner som 
ingår i min studie är väl tilltagna och med två undantag följer rekommendationen  
om minst 15 minuters rast såväl före som efter idrottslektioner (Annerstedt, 2007). 
 
Undantagen är fallen 5:1 och 5:2, där rasterna före idrottslektionerna är i kortaste 
laget, med 5 minuter resp. 10 minuter. Aktivitetstiden var 66 % resp. 48 %. 
  
Lektionerna har i flera av fallen startat efter utsatt tid, även när rastlängden varit väl 
tilltagen, men i de flesta av fallen är förseningen marginell, med ett par undantag. 
Förseningen är 1 minut i fall 4:1, 3 minuter i fall 4:2, 3 minuter i fall 4:3, 6 minuter i 
fall 5:1, 0 minuter i fall 5:2 samt 7 minuter i fall 6:1. 
 
Till undantagen hör alltså förseningarna i fall 5:1 och 6:1 med 6 minuter resp. 7 
minuter. 
 
Orsaken till förseningen i fall 5:1 kan bero på rastlängden, som är 5 minuter före 
lektionen, se tabell 3. 
 
I fall 6:1 är idrottslektionen 1:a lektionen för dagen, med start 8.10, då eleverna borde 
vara ombytta och klara. 
 
I övriga fall är förseningen marginell. Orsaken är okänd, men beror inte på att 
rastlängden är för kort före idrottslektionen. 
 
För de lektioner som ingår i min studie är det inte planerat för ombyte under 
lektionstid och det förutsätts alltså att eleverna är ombytta och klara för lektion även 
när det handlar om morgonlektioner med starttid 08.10.  
 
Tabellen visar också att rastlängden efter idrottslektionerna är väl tilltagen, med 20 
minuter i fall 4:1, 4:2 samt 6:1. I övriga fall slutar skoldagen direkt efter 
idrottslektionen eller så kommer lunchrasten (55 minuter) direkt efter idrottslektionen, 
se fall 5:1. Det finns således även gott om tid för eleverna i de klasser som har andra 
lektioner efter idrottslektionen att förbereda sig och komma i tid till nästföljande 
lektion. 
 
Det är också angeläget att lärare uppmärksammar elever som utan giltiga skäl 
kommer sent till lektioner för att bryta detta mönster, som påverkar undervisningen 
även för andra elever i klassen. 
 
Annerstedt (2007) påpekar också att en viktig sak för lärare är att man lever som man 
lär för att bli en god förebild för eleverna. Det kan t.ex. handla om att läraren själv 
alltid kommer i tid till lektionerna för att eleverna också skall göra det. 
 
 
Mina mätningar ger ett mått på den fysiska aktivitetens andel av lektionstidens längd 
för klassen som grupp, som var utgångspunkten för mina mätningar.  
 
Den fysiska aktivitetsgraden av lektionsaktivet i fall 4:1 och 4:2 med 
redskapsgymnastik ligger på 48 % resp. 50 %, se tabell 2a. 
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Romar (1995) redovisar i två fall av redskapsgymnastik 24,5% resp. 53%. 
 
Resultatet av mina mätningar ligger således på samma nivå som i ett av fallen i 
Romars studie, som också avser gruppnivå.  
 
Ett mått av på ALT-PE kräver att mätningen av fysiskt aktiv tid sker på ett urval av 
fysiska aktiviteter, som den enskilde eleven i mätningen har goda möjligheter att klara 
av, dvs. aktiviteter som varken är för enkla eller för svåra. 
 
 
Slutsatser  
 
För att få den uppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga som Lgr 11 
föreskriver är det viktigt att eleverna får tillräckligt med tid till att röra sig och skaffa 
en allsidig rörelseförmåga under lektionerna i Idrott och hälsa. 
Om en stor del av lektionstiden i ämnet består av information och väntan så minskar 
tiden för fysisk aktivitet. 
Därför är det viktigt att, som i min studie, undersöka hur lektionstiden används samt 
om och i så fall hur det är möjligt att öka tiden för fysisk aktivitet under de 
idrottslektioner som är avsedda att vara av just fysisk karaktär. 
 
Av kommentarerna till de observerade fallen i min studie framgår att det handlar om 
lektioner med många korta aktiviteter med tillhörande instruktionstillfällen och 
väntetider däremellan. Den totala instruktionstiden och väntetiden blir lång och den 
fysiska aktivitetens andel av lektionstiden minskar. 
 
Idrottslektioner skall vara stimulerande och intressanta och bestå av varierande 
aktiviteter, men aktiviteternas antal under en och samma lektion måste begränsas för 
att inte alltför mycket tid åtgår till aktivitetsbyten med allt vad det innebär i form av 
information, förflyttning och väntan. 
 
För att öka andelen av fysisk aktivitet under idrottslektioner föreslår jag med stöd av 
resultaten i min studie att  
 

• begränsa antalet aktiviteter för att minska tiden för omgruppering, förflyttning, 
byte av utrustning och materiel samt nya instruktioner. 

 
• anpassa rasternas längd under skoldagen med längre raster, minst 15 minuter, i 

anslutning till alla idrottslektioner för att undvika sen ankomst. 
 
 

Fortsatt forskning 
 
 
I denna studie har jag tittat på hur antalet fysiska aktiviteter och instruktionstillfällen 
påverkar den fysiska aktivitetens andel av lektionstiden utan hänsyn till valet av 
aktiviteter. 
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En större studie på gruppnivå med fler observerade idrottslektioner och en större 
variation av de fysiska aktiviteterna vore intressant att genomföra för att se om och 
hur valet av aktiviteter påverkar den fysiska aktivitetens omfattning.  
 
En mätning av den fysiska aktiviteten på individnivå på ett större elevunderlag med 
varierande aktiviteter vore också intressant att genomföra för en jämförelse mot 
tidigare forskningsresultat på individnivå. 
   
För att även bestämma graden av fysisk aktivitet, dvs. graden av fysisk ansträngning, 
kunde studien kompletteras med pulsmätning och stegräkning genom att förse varje 
elev med pulsklocka och stegräknare i stil med den av Raustorp (2011) beskrivna 
studien.  
Men att bestämma graden av fysisk ansträngning är inte så angelägen i dag, då syftet 
med idrottsämnet i Lgr 11 inte är att utsättas eleverna för hård fysisk ansträngning. 
Enligt läroplanen skall eleverna istället ges möjlighet att uppleva många olika former 
av fysiska aktiviteter under idrottslektionerna. 
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Bilaga 1     
 

Observationsschema 
 

Aktivitetsstudie 
 

Åk …..  (Lektionstid ….. minuter) 
 

 
     Fall ….  (Antal elever…. )   
       
Lektionsstart (enligt schema):     Förbrukad tid: 
_____________________________________________________________________ 
 
Reell starttid: 
 
Väntetid   Start:   Stopp:    
  
Ombyte:   Start:   Stopp:  
 
Närvarokontroll:  Start   Stopp 
  
Framplockning 
av utrustning:  Start   Stopp 
 
Instruktion nr 1  Start:   Stopp:  
 
Aktivitet nr 1   Start:   Stopp: 
 
 
Instruktion nr 2  Start:   Stopp: 
 
Aktivitet 2 
 
 
Instruktion nr 3  Start:   Stopp: 
 
Aktivitet nr 3   Start:   Stopp: 
 
 
Bortplockning 
Av utrustning:  Start   Stopp  
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Bilaga 2 
 

Enkät för idrottslärarna  
 

Markera med kryss på linjen hur väl påståendet överensstämmer med din 
uppfattning.  

 
1. Schemaläggningen påverkar elevernas aktivitetsgrad under idrottslektionen. 

 
Instämmer  

                      
Inte alls    Delvis     Helt 
    1---------------------------------------------3-------------------------------------------5 
 

 
2. När är aktivitetsgraden i så fall högst? 
 
Morgon   Förmiddag    Eftermiddag 
            
    
 
 
 
3. Har idrottshallens planlösning någon betydelse för aktivitetsgraden? 
 
Ingen     Liten     Stor 
     1-------------------------------------------3-------------------------------------------5 
 
            
4.  Vad i planlösningen kan i så fall förbättra aktivitetsgraden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Vilken betydelse har tillgången på materiel för aktivitetsgraden? 
 
Ingen     Liten     Stor 
    1--------------------------------------------3--------------------------------------------5 
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Bilaga 3 
 

Enkät för idrottslärarna (forts.) 
 
 
6.  Vilken betydelse skulle ett antal fasta stationer ha för aktivitetsgraden?  
 
Ingen      Liten     Stor 
 
    1--------------------------------------------3--------------------------------------------5 
 
 
 
7. Vad anser du om forskaren Albertos (1991) förslag att förbättra elevernas 
aktivitetsgrad genom att inleda lektionen med en stimulerande ”självgående” 
övning i väntan på att alla elever är på plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Annat som du anser skulle kunna förbättra elevernas aktivitetsgrad under 
idrottslektionerna?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
 
	  
 
 
	  
	  


