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Abstrakt 

Att vara fysiskt aktiv i grundskolan är obligatoriskt för många. Utgångspunkten i arbetet är 
det uppdrag som skrevs in i läroplanen 2003 som innebär att skolan ska sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Vad är rektorns ansvar och vilka förutsättningar har 
rektorer och skolan för att kunna erbjuda eleverna fysisk aktivitet? Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur rektorerna i en kommun i norra Sverige erbjuder alla elever daglig fysisk 
aktivitet. Som metod har vi valt att skicka ut enkäter till alla rektorer på F-6 skolor i en 
kommun, efter att ha genomfört en pilotstudie på ett fåtal personer skickade vi ut vår 
egenkonstruerade enkät. Resultatet visade att förutsättningar för daglig fysisk aktivitet finns 
på alla tillfrågade skolor, det är dock olika i vilken utsträckning. 

Nyckelord: elev, fysisk aktivitet, förutsättningar, läroplansteori, rektor. 
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1 Inledning 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] (Skolverket, 
2011) anger att skolan ska fostra elever till eget ansvar och goda samhällsmedborgare. Detta 
kräver en hel del av den involverade personalen inom skolorna runt om i landet. Läroplanen 
består till stor del av mål gällande elevers kunskaper och utvecklandet av deras förmågor. 
Barn rör sig för lite, något som har utvecklats till ett samhällsproblem. Det ökade 
stillasittandet har medfört att fler människor lider av ohälsa, exempelvis genom övervikt och 
fetma. Även motoriska färdigheter, inlärningsförmåga och annat blir lidande om barn inte 
ägnar sig åt regelbunden fysisk aktivitet (Faskunger, 2013). 
  
Enligt Faskunger (2013) har otaliga rapporter, vetenskapliga tidsskrifter, institutioner och 
konferenser behandlat hälsofrämjande fysiska aktiviteter under de senaste 20 åren. Han anser 
att problemet med minskad fysisk aktivitet inte enbart ligger hos samhället utan också hos den 
enskilde individen. Varje person har ett ansvar över sin egen hälsa exempelvis gällande 
kostvanor och motion. Faskunger anser dock att ansvaret inte uteslutande handlar om 
människans egen vilja i alla lägen, även externa faktorer såsom familjeförhållanden, 
bostadsort, valmöjligheter gällande olika former av transport och annat kan påverka vilken 
livsstil vi har. Ett barn har dock inte samma valmöjligheter som en vuxen gällande sitt val av 
livsstil. Vissa saker i ett barns liv styrs av de val som föräldrarna gör exempelvis i fråga om 
plats för bostad och liknande, men gällande sådant barnet själv kan vara med och påverka 
fungerar ofta närmiljön och de vuxna kring barnet som en inspirationskälla. I vardagen är det 
hemmet, familjen och skolan som är barnets närmiljö och olika typer av samspelsarenor, 
exempelvis närliggande idrottsplatser, samt engagerade pedagoger i skolan kan därför vara 
med och påverka en elevs vardagliga rutiner. 

Vi är båda intresserade av fysisk aktivitet i olika former exempelvis löpning, fotboll, 
innebandy, pingis och cykling. För oss har skolan varit en plattform där vi fått prova olika 
aktiviteter, något som åtminstone till viss del lett till att vi fortfarande lever ett aktivt liv. Vi 
tror inte att vi är ensamma om det, genom att elever i skolan får prova många olika aktiviteter 
och idrotter kan intresse skapas för en idrott som eleverna annars aldrig hade fått chansen att 
prova på. Som komplettering till idrottslektionerna ordnades det på grundskolan där Marcus 
gick en hälsosam transport hem från skolan. Det skedde i form av ett skoltåg där en lärare 
tillsammans med eleverna som hade gemensam skolväg promenerade hem till varje barn. Det 
anser vi vara ett bra exempel på hur skolan kan bidra till att eleverna aktiverar sig fysiskt varje 
dag. Vi har inte sett något liknande på någon av de skolor vi kommit i kontakt med under vår 
lärarutbildning, där har endast de schemalagda idrottslektionerna varit lärarstyrda vilket har 
medfört att vissa elever endast aktiverar sig vid dessa tillfällen.   

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, [LPO 94] 
(Skolverket, 1994) är den tidigare läroplanen som gällde fram till att Lgr 11 togs i bruk. När 
Lpo 94 trädde i kraft fanns inte någon uttalad formulering kring fysisk aktivitet. 
Larmrapporter om övervikt och ett ökat stillasittande bland barn och ungdomar ledde till en 
utveckling av läroplanen (Skolverket, 2003). Formuleringen, ”Skolan skall sträva efter att 
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erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (s.5, Lpo 94), togs 
in 2003 och den kvarstår än idag i Lgr 11 (2011).  

Vi värdesätter en god hälsa och hoppas genom detta arbete få sådan kunskap och insyn kring 
olika skolors arbete med fysisk aktivitet att det kan hjälpa oss att påverka och inspirera till 
förbättring när vi blir pedagoger. Målet är både att kunna bidra med våra erfarenheter till 
arbetet med daglig fysisk aktivitet på den skola vi kommer arbeta på men även att kunna 
inspirera de enskilda eleverna och medverka till att de får grundläggande kunskaper och 
förutsättningar för en hälsosam livsstil. 

Arbetsfördelningen mellan oss har fungerat bra. Vi har tillsammans resonerat kring vad som 
ska finnas med under varje avsnitt och hur framställningen ska se ut, sedan har vi delat upp 
materialet och vi ansvarar därmed för olika delar i arbetet. Emil står i huvudsak för inledning 
och forskningsbakgrund samt genomförande, etiska överväganden och reliabilitet och 
validitet under metodavsnittet. Marcus har skrivit abstrakt, inledningen under metodavsnittet 
samt urval. Han har dessutom huvudansvaret för analysmetod, bortfallsanalys samt resultat 
och analys. Förord, syfte och frågeställningar, diskussion, missivbrev samt enkäten har vi 
gjort tillsammans. Trots att arbetet till stor del är uppdelat har vi under hela arbetets gång haft 
stor insyn i varandras arbete och vi är båda delaktiga i hela uppsatsen.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur rektorer vid F-6 skolor i en kommun erbjuder alla elever 
daglig fysisk aktivitet.  

Frågeställningar: 

Vilka förutsättningar finns det för rektorerna att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet? 

Hur arbetar rektorerna för att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet? 

   

  



 
 

4 
 

3 Forskningsbakgrund 
Forskaren Michael Sjöström hävdar att ett barn i dagens samhälle besitter samma fysiska 
prestationsförmåga som ett barn som växte upp för 50 år sedan. Han har tillsammans med en 
forskargrupp gjort grundliga kartläggningar av den fysiska aktiviteten i Sverige. Resultatet av 
studien visar att barn i 9-10-årsåldern i genomsnitt är fysiskt aktiva mer än 200 minuter per 
dag, det sker i första hand genom spontana hälsofrämjande aktiviteter. Sjöström menar att 
barn i den åldern verkar ha en egen drivkraft att aktivera sig så mycket som de behöver. 
Under en idrottslektion är barnen fysiskt aktiva på en hälsofrämjande nivå i totalt ca 6-8 
minuter vilket motsvarar den tid som barn upp till 10 års ålder spontant aktiverar sig fysiskt 
under varje enskild rast. Sjöström menar därför att rasterna har större betydelse för barns 
fysiska aktivitet än idrottslektionerna (Karolinska Institutet, 2008). 

3.1 Historiken bakom läroplanstillägget  

Lpo 94 trädde i kraft år 1994 och kom sedan att revideras år 2003 med tillägget om fysisk 
aktivitet. Det gjordes för att poängtera skolans ansvar om fysisk aktivitet (Myndigheten för 
skolutveckling [MSU], 2005). Bakgrunden till förändringen i skolans riktlinjer var 
enstämmiga larmrapporter om att allt fler barn och ungdomar rör sig för lite och väger allt 
mer (Skolverket, 2003). 

År 2002 lämnade regeringen, genom en proposition till riksdagen, förslag till övergripande 
nationella mål gällande folkhälsan. Syftet var att förbättra folkhälsan genom att skapa 
förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen med fokus på de faktorer i samhället 
som på olika sätt påverkar folkhälsan. Utgångspunkten i förslaget är alla människors lika 
värde, varje enskild individ ska ha möjlighet att kunna nå den hälsa som är möjlig utifrån 
personens egna förutsättningar. Ett av propositionens mål var att öka den fysiska aktiviteten i 
skolan och det poängterades att skolan har en viktig roll i arbetet med att inspirera till ökad 
fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Eftersom skolan är den enda platsen där samtliga barn 
kommer i kontakt med motion och idrott har skolan en central roll när det handlar om att 
skapa ett livslångt intresse för olika typer av fysisk aktivitet. Att förändra vardagsmiljön kan 
vara en av nycklarna till att en persons rörelsevanor förändras till det bättre, det kan ske 
genom att exempelvis skolgårdar är utformade på ett sådant sätt att det uppmuntrar och 
inspirerar barnen till spontan fysisk aktivitet (Regeringen, 2002).  

I början av februari 2003 genomför Thomas Östros, dåvarande utbildningsminister, ytterligare 
åtgärder med det gemensamma syftet att de ska bidra till ökad fysisk aktivitet hos barn och 
ungdomar. Utöver införandet av läroplanstillägget ska det nu exempelvis även kontrolleras 
hur noga skolorna följer riktlinjerna. 

3.2  Styrdokument och allmänna råd 

Skolväsendet innefattar flera olika skolformer exempelvis förskola, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem och grundsärskola (Sverige, SFS 2010:800, kap. 1, 1 §). Enligt Skolverket (2007) 
innefattar den totala skoldagen även de skolformer som inte omfattas av skolplikten. 



 
 

5 
 

Utbildning i fritidshemmet, som betecknas som den skolfria delen av dagen för skolbarn i 
förskoleklass till och med tolv års ålder, är frivilligt och de huvudsakliga uppgifterna är att 
komplettera skolan genom att erbjuda barnen omsorg, stöd i utvecklingen samt en meningsfull 
fritid.  

Utöver läroplanens riktlinjer kring daglig fysisk aktivitet har Skolverket (2007) utarbetat 
allmänna råd för fritidshem. Där poängteras vikten av variation med exempelvis skapande, lek 
och fysisk aktivitet som inslag i verksamheten. Barn har ett stort behov av rörelse. För att 
komplettera idrottslektionerna och rasterna under skoltiden bör fritidshemmet i sin dagliga 
verksamhet erbjuda tid och förutsättningar för regelbundna fysiska aktiviteter där lek och 
kreativitet ska locka alla barn att vilja delta. Fritidshemmets lokaler och utemiljö är en viktig 
faktor för att det ska kunna uppnås. Inomhusmiljön bör ge utrymme både för skapande, livliga 
och fysiska aktiviteter medan det i utemiljön bör finnas ytor både för platsbundna lekar och 
även olika former av spontana och utforskande aktiviteter. 

3.3 Rektorsuppdraget 

Enligt Lgr 11 (2011) har rektorn som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig 
personal i skolan det övergripande ansvaret för verksamheten. I läroplanen poängteras det att 
rektorn har ett särskilt ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att 
de på ett professionellt sätt ska kunna utföra sina uppgifter. Detta styrks även i skollagen där 
det står att huvudmannen, det vill säga rektorn, ska ge personalen vid förskole- och 
skolenheterna möjligheter till kompetensutveckling. Rektorn ska även se till att lärarna har 
nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet (Sverige, SFS 2010:800). 

Det är rektorns ansvarsområde att tillägget för daglig fysisk aktivitet praktiseras. Rektorn kan 
nå målet på flera olika sätt och det är upp till honom eller henne att överlåta arbetsuppgifterna 
till sin personal efter de resurser skolan har till förfogande (MSU, 2005). Den centrala 
framgångsfaktorn i arbetet är att rektorn tar ansvar för att skapa förutsättningar för skolan att 
implementera uppdraget och att det kopplas till skolans uppdrag att utveckla verksamheten. 
Det tvivelaktiga som framkommit i och med uppdraget handlar om varifrån tiden ska tas, hur 
det ska göras och vem som ska göra det (MSU, 2005). 

I och med att tillägget infördes 2003 har rektorn fått en större chans att påverka den dagliga 
fysiska verksamheten. När barn växer är det viktigt att de får möjligheter och förutsättningar 
för fysisk aktivitet och det är i skolan man når alla barn. Det är grundläggande att skolan ger 
barnen en kompetens där man skapar en förutsättning att vara fysiskt aktiv genom hela livet 
genom att exempelvis lära eleverna att åka skridskor, lära sig simma och röra sig till musik 
(Raustorp, 2002).  

3.4 Definition av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är all form av kroppsrörelse som utförs av skelettmuskulaturen och resulterar i 
ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet behöver därmed inte ha som mål att öka 
prestationsförmågan som inom träning, det behöver heller inte handla om att förbättra eller 
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bevara fysisk kondition som inom det som räknas till motion. Fysisk aktivitet handlar istället 
om alla typer av kroppsrörelser som leder till att energiförbrukningen ökar, det är helt 
oberoende av syfte, sammanhang och mål. Några exempel på fysisk aktivitet är olika former 
av lek, bollspel, dans och hobbyverksamheter (Nationellt centrum för främjande av god hälsa 
hos barn och ungdom, 2010). För att en person ska anses vara fysiskt aktiv ska denne förbruka 
150 kilokalorier per dag, alternativt ca 1000 kcal under en vecka (Folkhälsoinstitutet, 2013). 

3.5 Rekommendation för fysisk aktivitet 

För att uppnå en god hälsa där exempelvis hjärta och muskler stärks rekommenderar World 
Health Organization (WHO, 2014) minst 60 minuters fysisk aktivitet, med måttlig till kraftig 
intensitet, varje dag för barn och ungdomar i åldern 5-17 år. Fysisk aktivitet för denna 
åldersgrupp kan exempelvis vara lek, spel, transport eller idrott som sker i hemmet, skolan 
eller annan organiserad verksamhet. Åtminstone en viss del av aktiviteterna bör leda till att 
muskler och ben stärks, helst 3 gånger i veckan eller mer. För barn och ungdomar kan detta 
uppnås genom exempelvis löpning, hopp eller olika lekar och spel. 

En nordisk rekommendation för barn och unga har utarbetats av Nordiska Rådet (refererad i 
Riksidrottsförbundet [RF], 2009), den ser ungefär likadan ut som WHO:s. Barn och ungdomar 
bör ägna sig åt fysisk aktivitet minst 60 minuter varje dag där både måttlig och hård aktivitet 
kombineras. Det är inte nödvändigt med 60 minuter i följd utan aktiviteterna kan spridas ut 
under dagen. Helst ska aktiviteterna variera för att i så stor utsträckning som möjligt kunna 
bidra till att exempelvis kondition, muskelstyrka, koordination och rörlighet förbättras.  

Nationellt sett har det inte utarbetats någon egen rekommendation för barn och ungdomar, 
istället har Sverige anslutit sig till de nordiska rekommendationerna (Berg, 2008). I 
exempelvis Västra Götalandsregionen har det utformats en egen rekommendation som anger 
att alla barn och unga bör vara fysiskt aktiva på ett mångsidigt och åldersanpassat sätt. Barn i 
åldrarna 7-12 år bör, enligt denna rekommendation, ägna sig åt fysisk aktivitet minst 2 timmar 
varje dag (Västra Götalandsregionen [VG], 2008).  

3.6 Effekter av fysisk aktivitet 

Mångårig forskning visar att personer som är fysiskt inaktiva löper en ökad risk att drabbas av 
någon av de vanligaste folksjukdomarna exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, den 
sjukdomsgrupp som de flesta svenskar dör av. Det har forskats mycket om de positiva effekter 
fysisk aktivitet har på hjärt-och kärlsjukdomar. Högt blodtryck och höga blodfetter är exempel 
på riskfaktorer som bidrar till nämnda sjukdomar, forskning visar att dessa faktorer påverkas 
positivt av fysisk aktivitet genom att det exempelvis leder till att blodtrycket stabiliseras.  
Bröstcancer, prostatacancer och diabetes är exempel på ytterligare sjukdomar som motverkas 
av fysisk aktivitet och det minskar även risken för benskörhet genom att skelettet blir starkare 
(Folkhälsoguiden, 2007). För att bidra till ett starkare skelett och därmed minska risken för 
benskörhet menar Sundberg (2001) att en insats måste göras innan 12-13 års ålder. Det gäller 
i synnerhet för flickor eftersom de växer fortare än pojkar och han anser att flickor bör bli 
fysiskt aktiva innan menstruationens början. 
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SIH-projektet (Skola-Idrott-Hälsa-projektet) genomfördes mellan år 2001-2007 och hade som 
utgångspunkt att fysisk aktivitet har minskat i västvärlden i samband med 
samhällsutvecklingen (Brun Sundblad, Engström, Lundvall & Ekblom, 2008). Syftet med 
projektet var att kartlägga barn och ungdomars fysiska aktivitet samt belysa omfattningen av 
fysisk aktivitet i både hem och skola. I projektet gjordes medicinska-fysiologiska 
undersökningar på barn, resultatet av dessa visade att övervikt och fetma har ökat bland barn 
och ungdomar i levnadsåren 10-16 år sedan år 1987. Dålig fysisk arbetsförmåga är en av de 
medicinska konsekvenserna av övervikt och fetma. Andra följder är exempelvis 
andningssvårigheter, nedsatt glukostolerans och skador på rörbenens tillväxtzoner (epifyser) 
(Ekblom & Ekblom, 2004). 

År 1999 startades Bunkefloprojektet som ett samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening 
och forskning med fokus på hälsa och fysisk aktivitet. När projektet drog igång på en skola i 
Sverige infördes fysisk aktivitet som ett dagligt obligatoriskt ämne för årskurserna 1 och 2. 
Förhoppningen var att detta skulle ge barnen förbättrad motorik och starkare benstomme samt 
även grundlägga goda vanor och en hälsosam livsstil (http://www.bunkeflomodellen.com/). 

I Bunkefloprojektet genomfördes olika mindre delstudier. Ett av dessa var Motorikens 
betydelse för barns koncentrationsförmåga som Ericsson (2002) författade under 
Bunklefloprojektet. I studien undersöktes elevernas koncentrationsförmåga, motoriska 
utveckling och skolprestationer. Eleverna i årskurserna 1 till 3 följdes under tre år och 
motorikobservationer skedde varje år. I studien undersöktes specifikt hur barn med 
koncentrationssvårigheter och motoriska brister påverkas av förhöjd fysisk aktivitet och 
ytterligare motorisk träning samt även hur det inverkar på elevernas självförtroende. Denna 
delstudie i Bunkefloprojektet visade att barns grovmotorik förändras till det bättre med ökad 
motorisk träning och fysisk aktivitet i skolan. En jämförelse gjordes med en grupp elever som 
inte hade daglig schemalagd fysisk aktivitet, det visade sig att dessa elever hade kvar sina 
motoriska brister ett år senare. Detta tyder alltså på att motoriska brister inte försvinner av sig 
själv och att två idrottspass i veckan i skolan inte är nog för att förbättra elevernas motorik. 
Något som även framkommit i flera av studiens delresultat är att elevernas skolprestationer i 
svenska och matematik förbättrades med ökad motorisk träning och fysisk aktivitet i skolan. 
För att kunna dra generella slutsatser om effekter av ökad idrottsundervisning, motorisk 
träning i skolan och fysisk aktivitet behövs dock fler kontrollerade studier. 

Kemper (2004) har i sin forskning funnit fyra argument varför fysisk aktivitet är viktigt för 
barn i unga år: 

* genom ett fysiskt aktivt liv som ung behåller man hälsan längre i vuxen ålder 

* genom fysisk aktivitet ökar syreupptagningsförmågan 

* genom utövande av rätt form av rörelse under uppväxten stärks skelettet 

* fysisk aktivitet ger barnen bättre balans mellan energiförbrukning och energiintag vilket kan 
förebygga övervikt och fetma 

http://www.bunkeflomodellen.com/
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Fysisk aktivitet bidrar även till elevernas psykiska välbefinnande. För att barnen ska kunna 
vara delaktiga i olika former av lekar och bollspel tillsammans med sina kamrater krävs 
förutsättningar såsom en god kroppskontroll och att kunna lita på sin egen rörelseförmåga. 
Saknas någon av dessa förutsättningar kan det leda till ett sämre psykiskt välbefinnande 
(Ericsson, 2005). Fysisk aktivitet ur ett psykologiskt perspektiv är även något som 
Folkhälsoguiden (2007) betonar. De anser att regelbunden rörelse leder till minskade psykiska 
besvär som exempelvis ångest, oro, sömnproblem samt mild depression. Även en positiv egen 
kroppsbild och ökad självkänsla är något som fysisk aktivitet bidrar till. 

3.7 Miljöns betydelse för att främja fysisk aktivitet 

Det som hittills framkommit visar att skolan kan ha en betydelsefull roll i barns aktiva start i 
livet. Miljön är en viktig faktor för barns fysiska aktivitet, det gäller både inomhus- och 
utomhusmiljön (Jagtöien, Hansen & Annerstedt, 2002). Det är därför viktigt att skolan 
erbjuder barnen en inspirerande lekmiljö som är utformad och anpassad efter deras behov för 
att på så sätt försöka påverka barnen att bli mer fysiskt aktiva (Stratton & Mullan, 2005).   

För att främja den fysiska aktiviteten hos eleverna är det viktigt att de har valmöjligheter. 
Inomhus kan den fysiska aktiviteten vara begränsad men det finns ändå möjlighet att skapa 
aktiviteter och ytor där barnen kan utföra lekar. Möblernas placering är en viktig faktor, 
exempelvis öppna golvytor kan inspirera barnen till att springa, dansa, hoppa och åla medan 
annan möblering kan ge utrymme för olika lekar (Grindberg & Langlo-Jagtöien, 2000). MSU 
är tydliga med att poängtera vikten av att skolor har en skolgård som stimulerar till fysisk 
aktivitet och den bör ses som en resurs för lärande och utveckling. Internationella studier har 
visat att den fysiska aktiviteten på skolgårdarna ökar mycket om det finns ett brett utbud av 
exempelvis fotbollsplaner och basketkorgar (Faskunger, 2008). Även Brink et al. (2010) anser 
att barn blir mer aktiva om det exempelvis finns gungor och klätterställningar att tillgå. Det är 
även viktigt för barnens möjligheter till fysisk aktivitet att det finns variation i terrängen 
exempelvis genom öppna ytor där vissa delar är asfalterade och andra består av kuperad 
ojämn mark (Faskunger, 2007).  

Närmiljön är som ovan antytts oerhört betydelsefull för att inspirera eleverna att röra på sig. 
Riksidrottsförbundet (RF, 2007) betonar särskilt vikten av närliggande fysisk tillgänglighet 
som exempelvis att skolor bör ha tillgång till idrottsplatser och idrottshallar för att öka den 
spontana fysiska aktiviteten. 

Sammantaget verkar den fysiska miljön ha betydelse för barn och ungas fysiska aktivitet. 
Synen på hur det anses påverka har dock förändrats. Lindholm (1995, refererad i RF, 2007) 
och Lindholm (2001, refererad i RF, 2007) menar att tillrättaläggningar inte behöver leda till 
ökad fysisk aktivitet medan Limstrand (2005, refererad i RF, 2007) betonar vikten av en ökad 
tillrättaläggning av uterummet för att barn ska inspireras till att bli mer fysiskt aktiva. Det 
finns även en liknande motsättning angående typen av tillrättaläggning. Grahn (1993, 
refererad i RF, 2007) hävdar att de viktigaste faktorerna är närliggande och tillgängliga 
naturområden medan Schmidt (2004, refererad i RF, 2007) anser att tillgång till fria asfaltytor 
räcker för att inspirera till fysisk aktivitet och lek. Eftersom det råder delade meningar i dessa 
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frågor blir slutsatsen att det krävs variation för att barn och unga på bästa sätt ska inspireras 
till ökad spontan fysisk aktivitet. 

3.8 Insatser efter läroplanstillägget 

Fysisk aktivitet bör vara ett naturligt inslag i alla barns vardag och skolan har en central och 
betydande roll för att det ska kunna uppnås. I utvecklingsprojektet Den dagliga dosen, som 
syftar till att främja den fysiska aktiviteten inom skolan genom metodutveckling, erbjöd 
Gymnastik- och idrottshögskolan [GIH] fortbildningskurser för all skolpersonal under läsåret 
2004/2005. Utbildningen omfattade totalt åtta kurser med inriktning mot exempelvis idrott 
och hälsa, lust till rörelse, natur, äventyr och rörelse som pedagogiskt hjälpmedel (Fagrell, 
2006). 

År 2005 överlämnade MSU en rapport till regeringen som bland annat innehöll information 
och beskrivningar kring hur olika skolor arbetar med fysisk aktivitet. I rapporten framgår det 
att uppdraget som togs fram och skrevs in i läroplanen 2003 till viss del har förändrat 
undervisningen i grundskolorna. Dock finns vissa tveksamheter kring uppdraget, främst kring 
aspekter som tid, ansvar och genomförande. När ska det göras, vem ska göra det och hur ska 
det göras? MSU (2005) menar att “Viktigaste framgångsfaktorn i arbetet är att rektor tar 
ansvar för att skapa förutsättningar för skolan att genomföra uppdraget och att det kopplas till 
skolans uppdrag att utveckla verksamheten” (s.17). För att uppdraget ska lyckas finns även 
andra faktorer som spelar in, att kommunen stödjer skolornas arbete och medverkar genom 
exempelvis kompetensutveckling ökar förutsättningarna för att det ska bli framgångsrikt även 
på lång sikt. Det skickar även signaler till skolorna att det är ett viktigt uppdrag som bör tas på 
allvar (MSU, 2005).  

MSU:s rapport visar att många skolor har infört längre men färre raster och istället erbjuds 
barnen kortare avbrott i undervisningen. Skolgården har på flera skolor förändrats för att 
inspirera till fysisk aktivitet exempelvis genom att hinderbanor och annat byggts upp. Vissa 
skolor anordnar utflykter där barnen får vistas utomhus exempelvis i skogen. I utemiljö finns 
både möjligheter för barnen att röra på sig och det utvecklar även kunskaper genom att 
eleverna exempelvis får upptäcka och experimentera med olika saker. Det förekommer även 
att skolor samarbetar med närliggande idrottsföreningar där barnen erbjuds att prova olika 
idrotter, det kan ske både under skoldagen men även på fritiden och under skollov (MSU, 
2005).  

I rapporten framgår det att det förekom en tydlig ökning gällande promenader i grundskolan 
efter läroplanstillägget. Det beror framförallt på att det är den aktivitet som alla barn kan delta 
i och det medför snabba och positiva effekter även hos de barn som annars är fysiskt inaktiva. 
Vissa skolor promenerar istället för att åka buss till olika aktiviteter i den mån det är möjligt 
och på några skolor har föräldrarna uppmanats att inte skjutsa sina barn till skolan om det är 
rimligt gångavstånd (MSU, 2005).  

Det har visat sig att användningen av promenader skiljer sig mellan olika skolor. Ibland 
används promenader som en paus i undervisningen där samtal som inte ryms i klassrummet är 
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i fokus. På några skolor används en uppmätt slinga och efter varje promenad noteras det hur 
långt eleverna gått, sedan får de följa på en karta hur deras totala promenadsträcka tar dem 
mellan olika platser i Sverige eller i världen. Ofta försöker skolan på något sätt koppla dessa 
promenader till något ämne eller något tema. På många skolor har man även kombinerat 
promenader med specifika uppgifter under lektionstid och på så sätt tagit in den fysiska 
aktiviteten i undervisningen. Det sker exempelvis genom tipsrundor som fungerar som 
läxförhör i olika ämnen och i ämnet engelska anordnas glospromenader där elever och lärare 
endast pratar engelska kring sådant som finns i omgivningen (MSU, 2005).    

På vissa skolor används promenaden även som ett anordnat transportmedel till skolan. 
Ungefär 25 % av eleverna beräknas bli skjutsade till skolan, något som medför både minskad 
fysisk aktivitet och en ökad trafikfara i skolans närområde. På vissa skolor har därför gående 
skolbuss införts, det innebär att en vuxen, exempelvis en förälder, promenerar till skolan 
tillsammans med en grupp elever. Bättre kondition och minskad stress hos eleverna, mindre 
avgaser kring skolan samt ökad gemenskap och social kompetens är några av de positiva 
effekter detta fört med sig (MSU, 2005). 

3.9 Är uppdraget i läroplanen tillräckligt tydligt? 

Ett dilemma med uppdraget i läroplanen kan vara att det är otydligt och/eller tolkas på olika 
sätt genom att det inte finns några konkreta åtgärder att vidta. År 2005 mottog Skolverket en 
anmälan från en förälder som ansåg att dennes barn inte erbjuds daglig fysisk aktivitet i 
skolan i enlighet med läroplanens riktlinjer. Bakgrunden till anmälan var att föräldern, efter 
kontakt med skolans rektor, upplevde att de inte tolkade uppdraget i läroplanen på samma 
sätt. Anmälan uppmärksammades i Lärarnas tidning (Jacobsson, 2005, 11 oktober) där den 
aktuella föräldern lyfter fram det faktum att forskning visar att fysisk aktivitet och rörelse har 
stor betydelse både för hälsan och även inlärningen. På den berörda skolan består skolgården 
av en liten asfaltplan och utöver den schemalagda idrottslektionen en timma varje vecka 
erbjuds i bästa fall en utflykt i veckan med fritids. Rektorn delade inte förälderns åsikt utan 
ansåg att skolan redan uppfyller läroplanens kvot av fysisk aktivitet genom projektet 
Handslaget, frivilligidrott i de högre åldrarna samt exempelvis motorikbanor och utflykter för 
de mindre barnen. Handslaget berör dock inte alla barn varje vecka. Rektorn medger att fysisk 
aktivitet inte är schemalagt varje dag men genom att aktivera barnen när det passar in 
pedagogiskt uppfylls riktlinjerna.  

3.10 Vetenskapliga teorier 

Vi kommer att använda oss av en läroplansteoretisk inriktning där vi valt att utgå ifrån 
Bernsteins (2000) och Lindes (2012) arbeten. Bernstein har beskrivit de tre första nivåerna 
och Linde den fjärde nivån. 

Bernsteins (2000) och Lindes (2012) arbeten handlar om hur urvalsprocesser för pedagogisk 
verksamhet går till inom läroplansteorin, dessa processer är indelade i fyra nivåer. På den 
första nivån, produktionsfältet, sker kunskapsproduktion som exempelvis kommer från 
forskning via universitet. Den producerade kunskapen väljs sedan ut och formuleras på den 
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andra nivån, formuleringsarenan, i olika styrdokument som exempelvis läroplanen av 
läroplansförfattare. På den tredje nivån, transformeringsarenan, tolkas läroplanen lokalt av 
exempelvis rektorer och på den fjärde nivån, realiseringsarenan, sker exempelvis rektorernas 
arbete med att skapa förutsättningar för skolan som till sist ska utmynna i lärarnas 
genomförande undervisning.  

Det finns mycket forskning idag som har läroplansteori som utgångspunkt där man valt att 
studera hur det som står i läroplanen realiseras ute i skolorna. Det som inte står i läroplanen är 
de yttre faktorerna som faktiskt påverkar det som utförs i skolorna och denna viktiga del är 
något som ramfaktorteorin behandlar. Trots att skolorna har samma styrdokument kan det 
som genomförs ute i skolorna skilja sig åt eftersom de yttre förutsättningarna såsom lokaler, 
utrustning, tid och lärarnas kompetenser med mera kan variera (Linde, 2012). 

Utifrån ovan beskrivna läroplansteori kommer uppsatsen behandla hur strävan kring fysisk 
aktivitet i Lgr 11(2011) på formuleringsarenan sedan genomförs av rektorerna på 
realiseringsarenan. Även ramfaktorteorin utifrån Linde (2012) kommer att tillämpas.  
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4 Metod 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod i form av enkätstudie. Anledningen till att 
vi valde en enkätstudie var att vi strävade efter ett bredare perspektiv och ett resultat som 
åskådliggör frekvenser över den fysiska aktiviteten. Vi funderade på andra metoder, 
exempelvis observationer eller intervjuer, men kom fram till att en enkätstudie passade bäst 
för vårt syfte. Observationer hade endast gett oss svar på frekvensen av fysisk aktivitet hos de 
elever vi observerade, genom enkätstudien som genomfördes fick vi istället svar på hur det 
såg ut för hela skolan vilket var målet med studien. Även intervjuer fångar upp en djupare 
kunskap på ett mindre område. Om intentionen hade varit att undersöka exempelvis hur 
rektorerna upplever den dagliga fysiska aktiviteten på skolan hade en kvalitativ studie varit 
mer rimlig (Patel & Davidson, 2003). Nackdelen med en kvantitativ enkätstudie är att svaren 
är ytliga och frågorna har fasta svarsalternativ. Vid exempelvis en intervju kan intervjuaren 
ställa följdfrågor och därmed få chansen till tydligare och mer utvecklade svar. Hade enkäten 
(se bilaga 2) i huvudsak varit en kvalitativ enkät skulle formuleringen av frågorna varit öppna 
vilket hade medfört djupare svar från respondenterna (Trost, 2012). Användningen av hög 
eller låg grad av standardisering påverkas av syftet. En hög grad av standardisering betyder att 
enkäten ser likadan ut för alla respondenter, fördelen med det är att respondenternas svar kan 
jämföras. I en enkät med låg grad av standardisering kan frågorna se olika ut beroende på vem 
som tillfrågas och det minskar möjligheten att jämföra svaren (Trost, 2012). 

Vi har valt att utforma enkäten med hög grad av standardisering eftersom jämförelserna är en 
betydelsefull del av vårt arbete och vi vill kunna yttra oss om hur stor andel som svarar på ett 
visst sätt. Frågeformuläret är även utformat med en hög grad av strukturering vilket innebär 
att frågorna har fasta svarsalternativ, något som medför att den svarande har begränsat 
svarsutrymme (Patel & Davidson, 2003). En enkät med öppna frågeställningar är betydligt 
svårare att sammanställa, den tar även längre tid att svara på och den fordrar mer arbete av 
respondenterna vilket kan leda till ett lägre deltagande (Trost, 2012). 

4.1 Urval 

Vårt urval riktar sig mot alla rektorer (F-6) i en kommun i norra Sverige. Anledningen till att 
vi valt att fokusera på rektorerna, och inte eleverna eller annan personal på skolan, är att det är 
rektorn som har huvudansvaret för att det som beskrivs i läroplanen faktiskt praktiseras i 
skolan. Eftersom rektorn har det övergripande ansvaret och en inblick i hela den pedagogiska 
verksamheten på skolan antog vi att rektorn var den person som kunde ge oss svar på samtliga 
frågor. Hade vi exempelvis valt att rikta enkäten till olika lärare tror vi att risken för 
ofullständiga svar hade ökat.  

Ett slumpmässigt urval används när forskaren inte strävar efter någon specifik målgrupp, 
deltagarna i studien väljs ut på ett oberoende sätt ur en population. Sannolikheten att bli 
utvald är lika stor hos samtliga individer i populationen (Trost, 2012; Ejlertsson, 2005). Ett 
slumpmässigt urval kan inte användas i vår studie eftersom vår målgrupp är en specifik 
yrkesroll. 
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Vi har gjort ett subjektivt urval som innebär att respondenterna handplockas av en specifik 
anledning. En sådan anledning kan exempelvis vara att forskaren redan har kännedom om de 
personer denne väljer att ha med i sin studie. Det kan vara lämpligt då forskaren efterfrågar 
specifika kunskaper eller erfarenheter som är värdefulla gentemot studiens syfte (Denscombe, 
2009). Eftersom vi var intresserade av rektorernas specifika kunskaper om skolornas 
verksamhet ansåg vi att de var mest lämpade att delta i vår studie.  

4.2 Etiska överväganden 

Vår enkätstudie har präglats av dessa fyra etiska överväganden: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 
innebär att de svarande har blivit underrättade om att deras deltagande är frivilligt och 
anonymt, vad målet med studien är och att utfallet endast kommer att brukas i denna uppsats. 

4.3 Genomförande 

Vi genomförde enkäten genom en webbaserad tjänst som heter Google-docs. Tjänsten valdes 
för att vi ansåg att det var det enklaste sättet att genomföra enkäten på, både för oss och för 
respondenterna. En stor fördel för rektorerna var tillgängligheten via länken. De kunde via ett 
enkelt knapptryck komma in i enkäten och besvara frågorna anonymt och därefter skicka 
enkätens svar elektroniskt till oss. Svaren fylldes alltså i direkt via enkäten på webben. Hela 
vår enkät var frivillig att svara på, däremot var enkätens frågor obligatoriska. Det innebär att 
de rektorer som valde att delta i studien var tvungna att svara på samtliga frågor. Anledningen 
till att vi valt att utforma enkäten på det sättet är att ett fullständigt enkätsvar är värdefullt för 
oss då sammanställandet kräver att svaren ska kunna jämföras med varandra.  

Efter att ha konstruerat frågeformuläret via webben genomfördes en pilotstudie där vi valde ut 
fyra bekanta som fick ta del av enkäten och svara på den. Målet med pilotstudien var att 
säkerställa kvalitén på enkätens utformning, efter att de läst igenom enkäten och svarat på 
frågorna fick vi respons på den. Via ett missivbrev (se bilaga 1) skickades frågeformuläret 
sedan till kommunens verksamhetschef för grundskolan, förskoleklass till år sex samt 
fritidshem via mail. I missivbrevet presenterade vi oss och vår studie samt informerade om 
hur enkäten skulle besvaras och att svar önskades inom fyra dagar. Anledningen till att vi 
valde en svarsperiod på endast fyra dagar var att enkäten inte skulle hamna i skymundan 
vilket hade kunnat öka risken för ett litet deltagande. Verksamhetschefen vidarebefordrade 
sedan brevet till de tjugo rektorerna i kommunen.  

Två dagar efter att enkäten nått rektorerna skickade verksamhetschefen, efter 
överenskommelse, en påminnelse. Efter fyra dagar hade vi endast fått ett fåtal svar och därför 
lät vi formuläret vara öppet tills vidare. Trots det fick vi inte så många fler svar och totalt en 
vecka efter att enkäten skickats ut tog vi kontakt med rektorerna via telefon. Syftet med 
samtalen var att ytterligare en gång påminna rektorerna om enkäten samt att erbjuda dem att 
istället svara på enkäten muntligt om de hellre önskade det. På detta sätt fick vi kontakt med 
flera av de rektorer som ännu inte svarat, flera av dessa var positiva till studien och några 
svarade muntligt på enkätfrågorna direkt i samtalet. Några meddelade att de hade möjlighet 
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att svara på enkäten senare under dagen, till dessa skickades mailet ut på nytt. Av de vi 
pratade med som inte svarade på enkäten fick vi värdefull information om varför de valde att 
inte delta. Efter att ha mottagit tillräckligt många svar valde vi att stänga formuläret.  

4.4 Analysmetod 

Vi har valt att analysera data genom statistiska analyser. Kategorivariabler och mätvariabler är 
två olika variabler i statistiska sammanhang. Kategorivariabler är våra första frågor om 
rektorns kön och skolans placering. Senare delen av våra frågor är ställda efter mätvariabler. 
Dessa är mätbara variabler och kan mer eller mindre jämföras på något sätt (Edling & 
Hedström, 2003). Den insamlade datan i vår undersökning staplas upp i en ordinalskaletabell 
för att kunna jämföras. Data jämförs med försiktighet då intervallerna på svarsalternativen ser 
olika ut.  Svarsalternativen varierar från varje dag till aldrig. Avstånden mellan varje hopp är 
inte av samma grad.  

Vi använder oss av stapeldiagram för att förtydliga resultat och analys. Vi analyserar också ur 
ett perspektiv som utgår från rektorers erfarenhet och hur ofta skolans elever möter 
närområdets möjligheter till fysisk aktivitet. Hur lång erfarenhet rektorerna har är något vi tar 
med i analysen för att få en inblick i hur erfarna rektorer förhåller sig till läroplanstillägget 
från 2003 och hur det skiljer sig från icke erfarna rektorer. Detta har vi ställt upp i ett 
kumulativt diagram, sådana diagram används för att jämföra olika populationers data 
gentemot varandra (Lantz, 2013). Rektorernas svar separeras om han eller hon har hög eller 
låg erfarenhet. Rektorer med hög erfarenhet får en ljusblå färg och rektorer med låg erfarenhet 
får en mörkare blå färg i det kumulativa stapeldiagrammet.  

MSU (2005) menar att rektorn är den viktigaste faktorn för att en skola skall upprätthålla 
daglig fysisk aktivitet. Vi analyserar om rektorns erfarenhet påverkar hur fysiskt aktiva 
eleverna är under skoltid. Med hjälp av statistiken kan vi också analysera vilka förutsättningar 
för fysisk aktivitet som finns för eleverna. Genom frekvenstabeller kan vi analysera antalet 
fysiska aktiviteter på en skola. I en av enkätfrågorna ska rektorerna uppge vilka 
förutsättningar för fysisk aktivitet som finns på skolgården, resultatet ställer vi upp i en 
frekvenstabell. 

Skolans placering är också något vi har med i analysen, utgångspunkten är de möjligheter som 
rektorerna har uppgett i enkäten dels via skolmiljön och dels via frågor angående tillgången 
till idrottsplats, gymnastikhall, simhall, skog och friluftsområde. Sist i analysen sammanställer 
vi vilka resurser rektorn lägger på personal i två olika aspekter.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som vi måste ta hänsyn till för att veta om vårt arbete är 
tillförlitligt. Med reliabilitet menar Trost (2012) att en mätning ska ge samma resultat oavsett 
när en ny likadan mätning sker. Han menar vidare att det ska finnas en stabilitet i mätningen 
som gör att den inte är utsatt för exempelvis slumpinflytelser. Detta är något som även Patel 
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och Davidson (2003) beskriver: “Tanken bakom mätningen är att den studerade egenskapen 
har ett “sant” värde som inte varierar slumpmässigt”(s 98). 

För att veta att vårt arbete är av god validitet måste vi mäta det frågan är avsedd att mäta 
(Trost, 2012). Validitet är något som genomsyrar hela forskningsprocessen genom att de 
teoretiska ramarna översätts till enskilda frågor i ett frågeformulär, vilket betyder att 
reliabilitet och validitet är beroende av varandra (Patel & Davidson, 2003).  

4.6 Bortfallsanalys 

När vi funderat kring varför vissa rektorer valt att inte delta i studien har vi i första hand tänkt 
på tidsbrist. Rektorernas stressade arbetssituation gör att lågprioriterade uppgifter kan hamna i 
skymundan och bortprioriteras. Andra teorier vi har hört genom exempelvis vår praktik och 
andra klasskamrater är att skolinspektionen ska genomföra en granskning inom kort. Det mest 
effektiva sättet att nå flest rektorer var genom telefonsamtal, på det sättet fick vi svar av sju 
rektorer. Bortfallen i vår studie var de rektorer som inte svarade i telefon samt en respondent 
som direkt tackade nej till att besvara enkäten. Anledningen till varför rektorn valde att tacka 
nej var den stressade arbetssituationen. Respondenten uppgav att arbetssituationen kring 
terminsslut är mer belastad än situationen vid terminsstart. Genom påminnelserna fick vi ofta 
höra att rektorerna ofta ombads att svara på enkäter, något som medförde att rektorerna 
avböjde på grund av tidsbrist. En siffra vi fick höra från två av de uppringda rektorerna var att 
de fick fyra till fem enkäter i veckan, något som de verkade uppleva som påfrestande. Vi tror 
att det kan vara en anledning till det låga deltagandet i samband med första utskicket. Flera 
bortfall berodde på att vi inte lyckades nå rektorerna. Vi har varit noga med att inte stressa 
rektorerna utan visat hänsyn och endast försökt nå dem ett fåtal gånger.  
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Könsfördelning 

Man Kvinna

5 Resultat och analys 
 

5.1 Resultat 

Svarsfrekvensen var 10 av 20 vilket innebär att 50 % av rektorerna svarade på enkäten. Alla 
rektorer som valde att delta svarade på de första 13 frågorna. Några av rektorerna har inte 
svarat på de två öppna frågorna i slutet av enkäten. 

Av de som deltog i enkäten var 70 % kvinnor och 30 % män. (se diagram 1). 

9 av 10 tillfrågade har arbetat inom skolverksamheten i mer än 11 år och en av de tillfrågade 
har arbetat 6-10 år.  

  

Diagram 1 

N = 10 
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Var är skolan placerad? 

På frågan hur länge de arbetat som rektor kunde vi se större skillnader. Hälften av rektorerna 
har arbetat i 0-5 år som rektor. En respondent har arbetat mer än 11 år som rektor och 
resterande fyra har arbetat mellan 6-10 år inom samma yrkeskategori (se diagram 2).   

 

8 av 10 skolor är placerade i tät bebott område, övriga två är placerade i glesbygd (se diagram 
3).  

  

Diagram 2 

Diagram 3 
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Förekommer det lärarledd fysisk aktivitet 
utöver idrottslektionerna? 

 

Spridningen mellan antal idrottslektioner är relativt låg. Två av skolorna har en idrottslektion i 
veckan. Två andra skolor har tre idrottslektioner i veckan. Resterande sex skolor har två 
idrottslektioner i veckan vilket också är medelvärdet. Ingen av de tillfrågade har fyra eller fler 
idrottslektioner per vecka (se diagram 4).  

 

 

 

Alla rektorer som svarade på enkäten uppger att det på deras skola förekommer lärarledd 
fysisk aktivitet utöver idrottslektionerna någon eller några gånger per vecka. Hälften av 
rektorerna uppger att skolan anordnar lärarledd fysisk aktivitet cirka 1-3 gånger i veckan. I 
svarsrutan hade rektorerna möjlighet att ange vilka aktiviteter skolan anordnar. Där nämndes 
exempelvis promenader, dans, lekar på raster och i enstaka fall förekom utomhuspedagogik 
(se diagram 5). 

Diagram 4 

Diagram 5 
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Vilka förutsättningar för fysisk aktivitet har 
skolorna? 

Gällande vilka möjligheter eleverna har till fysisk aktivitet i närmiljön finns det likheter och 
skillnader. Alla rektorer svarade att skolans elever har tillgång till öppna ytor och 
klätterställningar på rasten. Nio av tio har en basketplan med korgar och sju av tio har en 
fotbollsplan med mål. Åtta av tio skolor har tillgång till en pulkabacke. På sex av skolorna har 
eleverna tillgång till någon form av skog på rasten och två av skolorna har tillgång till berg (se 
diagram 6).  

  

Diagram 6 



 
 

20 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Varje dag 3-4 ggr/
vecka

1-2
ggr/vecka

Minst en
gång i

månaden

Mer sällan Aldrig Har ej
möjlighet att

utnyttja
detta

Hur ofta använder ni skolgården? 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Varje dag 3-4 ggr/
vecka

1-2 ggr/vecka Minst en
gång i

månaden

Mer sällan Aldrig Har ej
möjlighet att
utnyttja detta

Hur ofta använder ni utrymme för fysisk 
aktivtet i skolans lokaler (utöver 

gymnastikhallen)?  

 

Hur ofta eleverna utnyttjar skolans lokaler till fysisk aktivitet, utöver gymnastiksalen, visade 
sig variera. En rektor uppger att eleverna inte har möjlighet att utnyttja lokalerna på skolan för 
det ändamålet medan tre av skolornas elever har möjligheten varje dag. Två rektorer anger att 
eleverna på skolan har tillgång till fysiska aktiviteter i skolans lokaler 1-2 gånger i veckan. 
Resterande fyra uppger att lokalerna utnyttjas för fysisk aktivitet minst en gång i månaden (se 
diagram 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På nio av tio skolor används skolgården varje dag och en av rektorerna uppger att skolgården 
används minst en gång i månaden (se diagram 8).

Diagram 7 

Diagram 8 
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Hur ofta använder in skog/friluftsområde? 

Större skillnader visar sig gällande hur ofta eleverna använder gymnastikhallen där även 
idrottslektioner ingår. Hälften av skolorna använder gymnastikhallen varje dag och fyra av tio 
använder den 1-2 gånger per vecka. En rektor uppger att de använder gymnastikhallen 3-4 
gånger per vecka (se diagram 9).  

Intilliggande skog och friluftsområde används cirka 1-2 gånger per vecka eller upp till varje 
dag på hälften av skolorna. Resterande fem skolor använder nämnda utemiljö minst en gång 
per månad eller mer sällan. (se diagram 10). 

Diagram 9 

Diagram 10 
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Hur ofta använder ni simhallen? 

 

Hur ofta skolornas elever använder idrottsplatsen varierar mycket. En av skolornas elever har 
inte möjlighet att utnyttja en idrottsplats, tre av skolorna använder idrottsplatsen varje dag och 
resterande ligger relativt jämnt fördelat där emellan (se diagram 11). 

 

 

 

 

Det varierar i hur ofta de olika skolorna använder sig av simhall för fysisk aktivitet. Fyra 
respondenters elever använder simhallen 1-2 gånger per vecka och fem respondenters elever 
använder simhallen minst en gång i månaden. En skolas elever använder simhallen mer sällan 
än så (se diagram 12).  

Diagram 11 

Diagram 12 
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Som avslutning fick rektorerna svara på två öppna frågor gällande hur resurser prioriteras för 
fysisk aktivitet. Frågorna behandlade vilka resurser skolan lägger på att utbilda personalen 
kring fysisk aktivitet och vilka resurser som i övrigt läggs på personalen för att främja 
elevernas fysiska aktivitet. Flertalet av rektorerna svarade att de utbildar idrottslärare samt 
kontinuerligt fortbildar fritidspedagoger inom aktiva rastaktiviteter. Vissa rektorer uttrycker 
att de följer timplanen för idrott och hälsa samt att fritidspedagogernas verksamhet ägnar delar 
av sin tid till fysisk aktivitet. Ett exempel från en av de svarande är utflykter. En respondent 
uppger att skolan erbjuder träningskort för personalen till ett reducerat pris. En rektor har valt 
att avstå från att svara på frågan eftersom denne inte är chef över idrottsläraren. 

5.2 Analys 

En svarsfrekvens på 50 % är lågt och antalet tillfrågade är få i antal. Vårt arbete omfattar 20 
tillfrågade rektorer. Varje rektors svar kan innebära en stor förändring i resultatet. 
Enkätstudien som genomfördes besvarades av totalt 10 rektorer vilket gör att resultatet bör ses 
med försiktighet. Det låga antalet respondenter medför att varje rektors svar får stor betydelse 
för validitet och reliabilitet. Vi har valt att analysera resultatet i frekvenstabeller och 
stapeldiagram samt ett kumulativt diagram. Med hjälp av frekvenstabeller har vi staplat upp 
diagrammen för att tydliggöra resultatet. Tre frågor har vi analyserat djupare för att uppfylla 
studiens syfte och frågeställningar. Både hur rektorernas erfarenhet påverkar hur ofta eleverna 
på deras skola möter fysisk aktivitet och resultatet kring vilka förutsättningar rektorerna har 
för att kunna erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet synliggörs i ett stapeldiagram. Vi 
analyserar även svaren på de öppna frågorna. Dessa aspekter är viktiga att analysera för att 
tydliggöra hur rektorer arbetar för att nå målet att erbjuda daglig fysisk aktivitet inom ramen 
för hela skoldagen. Analysen utgår från de frågor vi har formulerat i enkäten vilket gör att 
vissa aktiviteter kan falla bort på grund av den kvantitativa metoden. 
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Vår utgångspunkt i det kumulativa diagrammet är rektorernas erfarenheter. Vi har delat in 
rektorernas svar i två populationer som särskiljer låg respektive hög erfarenhet gällande antal 
år som rektor. Gränsen för låg respektive hög erfarenhet har vi ansett vara sex år. Fem av de 
tillfrågade har mindre än fem års erfarenhet som rektor och hamnar därmed i gruppen som har 
mindre erfarenhet. Fyra rektorer har mellan 6-10 års erfarenhet och en rektor har mer än 11 
års erfarenhet, dessa kategoriseras som rektorer med mer erfarenhet. Diagram 13 (se ovan) 
visar att rektorer med mindre erfarenhet låter eleverna utnyttja skolgård, idrottsplats, simhall, 
skog och gymnastikhall oftare än erfarna rektorer. Gruppen med rektorer som har mindre 
erfarenhet har elever som sammanlagt möter fysisk aktivitet 23 gånger per vecka medan 
siffran för eleverna på de skolor där rektorn har längre erfarenhet är 14 gånger inom samma 
tidsspann. En stor skillnad mellan mindre och mer erfarna rektorer är hur ofta de låter 
eleverna använda simhallen. Enligt vår undersökning är mindre erfarna rektorer mer benägna 
att låta eleverna använda simhallen. Fyra av fem av de mindre erfarna rektorernas elever 
använder simhallen 1-2 gånger per vecka med eleverna på de mer erfarna rektorernas skolor 
använder simhallen minst en gång i månaden. 

  

Diagram 13 
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Vilka förutsättningar skolorna har till fysisk 
aktivitet 

De förutsättningar vi har analyserat berör till stor del skolgårdens miljö. Elevernas raster är en 
viktiga arena för fysisk aktivitet och för att väcka deras intresse för olika aktiviteter. Fler 
möjligheter ökar chansen att fler elever ska hitta något att intressera sig för. Samtliga 
skolgårdar innehåller öppen yta för fri lek samt klätterställning. Basketplan med korgar finns 
på nio av tio skolor och pulkabacke finns på åtta av tio skolor vilket ger goda förutsättningar 
för fysisk aktivitet vintertid. (se diagram 14). Vi tycker att detta tyder på att de flesta av 
skolorna vill främja elevernas fysiska aktivitet. Olika former av idrottsplaner och öppna ytor 
där eleverna själva kan hitta på aktiviter inbjuder till spontana lekar och vi tror att det kan 
bidra till ökad rörelse hos eleverna. Alla ovan nämnda förutsättningar kan inte användas fullt 
ut under vinterhalvåret, att majoriteten av skolorna har en pulkabacke är någonting som vi 
tycker är bra. Där kan eleverna både åka pulka, klättra och leka i snön.   

Syftet med våra öppna frågor var att få en inblick i hur rektorerna påverkar verksamheten för 
att främja fysisk aktivitet. Flera rektorer uppger att de utbildar personal i olika områden för att 
förändra verksamheten. I flera fall förekommer utbildningar för fritidspedagogerna med syfte 
att det ska bidra till ett mer aktivt fritidshem. Detta kan vara positivt då flera skolor har 
fritidspedagoger som är aktiva på elevernas raster. Fortbildning är också något rektorerna tar 
vara på då chanser dyker upp. Vi tycker att utbildning av personalen tyder på att rektorerna 
anser att fysisk aktivitet är viktigt. När vi blir pedagoger hoppas vi att skolan vi arbetar på 
kommer att jobba aktivt för att utbilda alla vuxna som på ett eller annat sätt kan vara med och 
påverka elevernas fysiska aktivitet. För att elever som kanske inte är naturligt intresserade av 
olika former av rörelse också ska få en bra chans att prova olika aktiviteter anser vi att 
personalen inom skolan har en viktig roll. Vi tror att exempelvis en lärare som har kunskap 

Diagram 14 
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har lättare att motivera och inspirera elever, att prioritera utbildning för personalen skulle 
därför kanske kunna leda till att fler elever blir fysiskt aktiva på lång sikt.  

I enstaka fall förekommer aktiva rastaktiviteter som skolans personal anordnar för eleverna. 
Detta är enligt rektorerna en följd av att det genomförts fortbildning hos personalen. Enligt 
Lgr 11 (2011) har rektorn yttersta ansvaret för att ge den kompetensutveckling pedagogerna 
behöver. I flera fall tycks denna kompetensutveckling finnas och prioriteras. Vissa rektorer 
svarar att de följer timplanen för idrott och hälsa samt anordnar utflykter under terminen. En 
av rektorns uppgifter är, enligt MSU (2005), att se till att daglig fysisk aktivitet praktiseras i 
verksamheten genom sina anställda på skolan. Flera av rektorerna uppger att de strävar efter 
att eleverna uppnår daglig fysisk aktivitet. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Vi ville undersöka hur F-6 rektorer i en kommun arbetar för att erbjuda alla elever daglig 
fysisk aktivitet. Valet att låta verksamhetschefen vara den som skickade ut enkäterna till 
rektorerna tyckte vi var en bra idé då vi hört att enkäter via webben brukar kunna resultera i 
ett lågt deltagande då den skickas ut från en okänd mail.  Fördelen vi ser med en webbaserad 
enkät är att respondenten måste svara på alla frågor innan enkäten kan skickas in. Hade vi 
istället valt att skicka ut en pappersenkät hade respondenterna kunnat välja att endast svara på 
någon eller några frågor vilket hade medfört svårigheter för oss vid sammanställningen.  
Fördelen med en pappersenkät hade eventuellt kunnat vara att det är svårare att helt bortse 
från ett brev jämfört med någonting som mottas via mail då vi tror att andra mail lätt kan 
prioriteras högre och enkäten kan på så sätt hamna i skymundan.  

På grund av det låga deltagandet i samband med utskicket av enkäterna valde vi att istället 
försöka nå rektorerna via telefon, det var någonting vi inte hade räknat med att behöva göra 
men det gav oss värdefull information. Från några rektorer fick vi exempelvis svar på varför 
de inte valde att delta i studien. En av anledningarna var att skolinspektionen skulle besöka 
kommunen under den aktuella perioden, något som medförde en stor arbetsbelastning på 
rektorerna och vår enkät blev därför bortprioriterad. Antalet svar hade förmodligen varit fler 
om vi skickat ut enkäten vid en annan tidpunkt. 

Vi anser att en kvantitativ studie var ett bra alternativ för att fånga bredden i den kommun vi 
undersökte. Enkäten gav oss en bild av vilka förutsättningar för fysisk aktivitet som finns på 
de olika skolorna samt vilka resurser som läggs på personalen när det gäller elevernas fysiska 
aktivitet. En kvalitativ studie genom exempelvis intervjuer hade kunnat ge oss goda svar på 
flera av våra frågor men Patel och Davidsson (2003) menar att kvalitativa studier lämpar sig 
mer för djupare frågor. Detta eftersom det kan ge djupare svar då intervjuaren har möjlighet 
att ställa följdfrågor. Ett flertal av våra enkätfrågor är ställda utifrån hur ofta rektorn ger 
eleverna möjlighet till fysisk aktivitet. Att merparten av frågorna har en hög grad av 
strukturering var en fördel eftersom vi då kunde jämföra de olika rektorernas svar med 
varandra. På de flesta frågorna valde vi helt bort fria svarsalternativ av den anledningen att vi 
på ett enkelt sätt ville kunna kategorisera rektorernas svar. Hade vi haft flera fria 
svarsalternativ eller fler öppna frågor hade risken för ett missvisande resultat ökat. Om svaren 
är otydliga eller uppbyggda på olika sätt är det svårt att sammanställa och jämföra. 

Valet att använda Google-docs vid utformandet av enkäten och insamlandet av enkätsvaren 
var enbart en fördel under arbetsprocessen. Det var väldigt enkelt och smidigt för både 
respondenterna att svara på enkäten och för oss att sammanställa resultaten via programmet. 
Vi fick i efterhand, med hjälp av Microsoft Excel, bearbeta rådata från dokumentet i Google-
docs för att stapla upp tabeller som särskiljer två olika kategorier. 

Nu i efterhand känner vi att enkät som metod var relativt svår att bemästra.  Svårigheterna 
blev tydliga dels när svarsfrekvensen var låg, men även förarbetet med att formulera frågorna 
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upplevde vi som svårt. Vi upplever att det är en stor utmaning att formulera frågor på ett 
tydligt sätt så att respondenterna enkelt kan förstå vad som avses samt att ställa frågor som ger 
svar på exakt det vi vill veta. Trots försök med en pilotstudie där några personer fick svara på 
enkäten visade det sig att någon fråga var svår för respondenterna att förstå. Ett exempel på 
detta är en av våra frågor som lyder: Vilka resurser lägger ni på personal i förhållande till 
fysisk aktivitet för eleverna? Det var några av respondenterna som inte förstod frågan och här 
skulle vi uttryckt oss annorlunda.  

Ett alternativ vi tror hade kunnat fungera bättre än enkäter är telefonintervjuer. Detta var 
något vi fick erfara efter att ha skickat ut enkäten via webben vid två tillfällen. 
Telefonsamtalen gav oss fler svar i vår undersökning. Vår studie omfattade 20 rektorer, ett 
antal som vi känner hade varit rimligt även om vi valt telefonen som verktyg för hela studien. 
Undersökningen skulle i sådana fall ha genomförts genom en strukturerad enkätmetod. Då 
hade vi troligtvis fått in fler svar från rektorerna. Ytterligare en fördel med den metoden hade 
varit att vi hade kunnat utveckla, förklara och förtydliga frågorna om det uppstod 
tveksamheter. 

Studiens tillförlitlighet kan eventuellt ifrågasättas då vi inte vet när rektorerna anser att de 
erbjuder fysisk aktivitet. Alla rektorer kanske inte anser att de erbjuder fysisk aktivitet genom 
att det exempelvis finns öppna ytor inomhus där barnen kan röra sig fritt, medan andra 
rektorer anser att det är en förutsättning som inbjuder till fysisk aktivitet. Därför behöver vi 
vara något kritiska till svaren där de upplever att de inte har möjlighet till fysisk aktivitet 
inomhus. En annan möjlig tolkning kan vara att vissa rektorer kan förstå frågan som att 
aktiviteten behöver vara lärarledd. Fysisk aktivitet behöver inte vara lärarledd vilket kan 
förändra resultatet i sådana fall. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer vi att diskutera utifrån en läroplansteoretisk synvinkel. Det betyder att det 
slutliga resultatet kommer att ställas mot det som faktiskt står i läroplanen och vad rektorerna 
gör för att uppdragen i läroplanen ska praktiseras i verksamheten. Med ramfaktorteorin som 
utgångspunkt kommer vi även att diskutera resultatet av studien gällande de yttre faktorer som 
kan påverka den fysiska aktiviteten som redan finns på skolorna. Nedan diskuteras svaren i 
huvudsak efter enkätens kronologiska ordning. Vissa frågor har sammanslagits då frågorna 
hör ihop och resultatet inte påverkas. 

Könsfördelningen mellan män och kvinnor är relativt ojämnt, cirka ⅓ av rektorerna är män 
och resterande är kvinnor. Vi anser dock att det påverkar resultatet minimalt. Vilket kön en 
rektor har anser vi inte har något med fysisk aktivitet att göra. Syftet med frågan om rektorn 
var man eller kvinna var främst att få en helhetsbild om hur fördelningen i kommunen ser ut.  

Hur lång arbetslivserfarenhet rektorerna har inom yrket verkar, enligt vår analys, påverka 
mängden fysisk aktivitet. Rektorer med mindre erfarenhet verkar prioritera fysisk aktivitet 
mer jämfört med de rektorer som har längre erfarenhet. Nio av tio rektorer har mer än 11 års 
erfarenhet av skolverksamheten. Dessa rektorer har med stor sannolikhet varit med om 
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läroplanstillägget 2003, trots det verkar de inte prioritera uppdraget. Vi tror att de enskilda 
rektorernas personliga intresse för fysisk aktivitet kan påverka, en rektor med svagt intresse 
kanske inte prioriterar arbetet kring fysisk aktivitet trots uppdraget i läroplanen. 

Vilken betydelse idrottslektioner har finns det flera rapporter och diskussioner om. Vår 
erfarenhet är att ämnet idrott och hälsa är det som upplevs som mest fysiskt eftersom det är 
det enda som har en tydlig koppling till rörelse. Michael Sjöström, docent på Karolinska 
institutet i Stockholm, menar dock att en ökning av antalet idrottslektioner inte skulle medföra 
att eleverna rör på sig mer (Karolinska institutet, 2008). Han har i en rapport beskrivit 
rörelseaktiviteten på en idrottslektion, han menar att genomsnittet på hur länge eleverna rör 
sig under en lektion är sex-åtta minuter vilket motsvarar ungefär en rast. Skillnaden mellan en 
idrottslektion och en rast är dock att på lektionen är alla elever med i den fysiska aktiviteten 
medan de elever som inte vill röra på sig kan välja att vara inaktiva på rasterna. Medianvärdet 
på två idrottslektioner per vecka i vår studie innebär alltså att eleverna, enligt Sjöström, är 
fysiskt aktiva under lektionstid ca tolv-sexton minuter varje vecka. Vi har båda alltid varit 
intresserade av idrott och fysisk aktivitet och därför har idrottslektionerna på skolan varit 
väldigt givande och roande för oss. De elever som inte är intresserade av idrott och de former 
av fysisk aktivitet som erbjuds under idrottslektionerna kanske inte uppnår rörelse som kan 
räknas som fysisk aktivitet i samma utsträckning som de elever som tycker det är roligt. Det 
är därför viktigt att skolan även erbjuder andra möjligheter till fysisk aktivitet exempelvis 
genom annan form av lärarledd aktivitet eller en inspirerande utemiljö på skolgården som 
uppmuntrar till fysisk aktivitet på rasterna.  

En av rektorerna vi fick kontakt med via telefon poängterade att mängden fysisk aktivitet är 
densamma trots en minskning från tre lektioner i veckan till två lektioner. Vi anser också att 
antalet idrottslektioner inte nödvändigtvis behöver påverka hur mycket eleverna rör på sig, 
därför anser vi att skolorna istället bör försöka utveckla lektionerna så att undervisning kan 
kombineras med fysisk aktivitet genom exempelvis glospromenader och läxförhör i form av 
tipspromenader.   

Majoriteten av rektorerna uppger att eleverna har möjlighet till fysisk aktivitet i skolans 
lokaler utöver gymnastiksalen. Att vara inomhus och ha fysisk aktivitet anser vi det finnas 
goda möjligheter till, något som styrks då flera skolor redan har tillgång till aktiviteter 
inomhus. Eleverna kan röra sig fritt och tillåts klättra, busa, springa och leka sådana lekar som 
kräver rörelse. Ett lekrum eller ett rum med fri yta kan exempelvis vara platser där eleverna 
har möjlighet till fysisk aktivitet och detta kan anordnas av eleverna själva.  

Bunkefloprojektet har visat samband mellan fysisk aktivitet och motorisk utveckling 
(Ericsson, 2002). Att öka den fysiska aktiviteten kan alltså medföra positiva effekter på 
elevernas motoriska utveckling. Ericsson menar även att elevernas koncentrationsförmåga och 
skolprestationer kan ha ett samband med den motoriska utvecklingen. Om skolan anordnar 
lärarledd fysisk aktivitet skulle resultaten alltså kunna bli bättre.  

Skolgården ger många möjligheter till fysisk aktivitet. Förutsättningar skapar möjligheter för 
att elever ska uppnå de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet. VG (2008) har 
preciserat att den fysiska aktiviteten för barn bör vara 1½- 2 timmar om dagen. Majoriteten av 
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skolornas rektorer låter eleverna använda skolgården varje dag men det säger egentligen 
ingenting om hur fysiskt aktiva eleverna faktiskt är. Förutsättningar finns eftersom alla elever 
i vår undersökning har tillgång till exempelvis öppna ytor, klätterställningar, bollplan och 
skog intill skolan. Närheten kan antas ha betydelse då det påverkar elevernas inställningar till 
fysisk aktivitet.  

I en intervju i Sveriges Radio (2011) framkom att ett grönområde, exempelvis en park, inte 
bör vara mer än 300 meter från barnens hem för att ge direkt påverkan. Diskussionen handlar 
om en storstad i södra Sverige där det är mer tät bebott jämfört med vårt 
undersökningsområde som är en medelstor stad i norra Sverige. Olikheterna kan således vara 
att den naturliga miljön skiljer sig åt mellan de geografiska områdena och därför kanske 
intervjun inte har någon direkt anknytning till vår studie men den framhäver ändå betydelsen 
av närheten till naturen. Skillnaden kan vara att i en storstad är flera grönområden bebyggda 
med bostäder och affärsverksamhet. En plats som skolgården kan då vara betydelsefull för 
många barn och därför anser vi det vara viktigt att skolorna lägger ner resurser på att skapa en 
attraktiv skolgård.  

Hur rektorerna konkret förhåller sig till uppdraget om fysisk aktivitet i läroplanen är svårt att 
veta. Att erbjuda någon form av daglig fysisk aktivitet är enkelt för skolorna i vår studie 
eftersom samtliga har en skolgård och eleverna har både idrottslektioner och raster. Hur 
barnen tillåts att röra på sig och hur skolan försöker aktivera barnen framgår dock inte riktigt i 
vår studie. Eftersom alla aktuella skolor åtminstone har någon form av arena som inbjuder till 
fysisk aktivitet kan slutsatsen att alla elever, på skolorna i studien, erbjuds daglig fysisk 
aktivitet dras. Vi tror inte att uppdraget i läroplanen leder till mer fysisk aktivitet för eleverna 
men vi anser att rektorerna bör prioritera fysisk aktivitet både för elevernas välmående och för 
att bidra till övriga positiva effekter som fysisk aktivitet medför. 

Resultatet av vår studie visar att fysisk aktivitet inte prioriteras på lektionstid utan fokus ligger 
på rastaktiviteter och fritidsverksamheten. Flera rektorer uppger dock att det på deras skola 
erbjuds daglig fysisk aktivitet i form av exempelvis obligatoriska promenader, obligatorisk 
idrottsundervisning samt förutsättningar för fysisk aktivitet i närmiljön. Vi tycker att det är 
bra att även fritidshemmet erbjuder och anordnar aktiviteter av fysisk karaktär. Men eftersom 
utbildning i fritidshem är frivilligt och inte någonting som nyttjas av alla ställer vi oss kritiska 
till att vissa skolor låter fritidshemmet ta över en del av ansvaret kring fysisk aktivitet. 

En respondent svarade i enkätundersökningen att skolan följer tidsbestämmelser i ämnet idrott 
och hälsa samt att fritidspedagogerna lägger delar av sin tid på fysisk aktivitet för eleverna. 
Flera andra respondenter uppger att fritidspersonalen fortbildas när tillfällen ges och 
utbildningarna handlar vanligtvis om aktiva raster. Ett annat förekommande svar är att 
personalen är utbildad för grundskolans verksamhet och därmed även för att erbjuda daglig 
fysisk aktivitet för eleverna. Vi känner inte att vi riktigt förstår sambandet mellan utbildning 
till grundskollärare och utbildning i daglig fysisk aktivitet då vår egen utbildning inte handlat 
någonting om fysisk aktivitet för eleverna. Däremot tror vi att utbildning och intresse är 
betydelsefulla faktorer kring hur lärare, rektorer och skolor generellt prioriterar och använder 
sig av fysisk aktivitet. 
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Simundervisning finns på alla skolor i vår studie. Vi tror att det beror på att ämnet idrott och 
hälsa har ett fastställt krav i Lgr 11 på att alla elever ska kunna simma 200 meter varav 50 
meter på rygg för att klara E-nivå (2011). För att skolan ska uppnå att alla elever klarar målet 
för E-nivå behövs en bra simundervisning. 

Vi tror att uppdraget i läroplanen om fysisk aktivitet finns med för att den klingar bra i 
mångas öron men egentligen tror vi inte att den har så stor inverkan på verksamheten. Vi kan 
dock se att några rektorer prioriterar fysisk aktivitet då exempelvis aktiviteter på raster, 
promenader och utbildning av personal förekommer. Vilka resurser och vilka förutsättningar 
rektorerna ger eleverna påverkar deras val av fysisk aktivitet. Det gäller både inomhus och 
utomhus. Vi menar inte att alla elever behöver lära sig spela fotboll eller basket för att vara 
fysiskt aktiva, istället kan de exempelvis promenera till och från skolan eller leka på rasterna. 

Skog och gräsplan finns på några av skolorna i vår studie. Stratton och Mullan (2005) 
beskriver vikten av en inspirerande lekmiljö som är utformad och anpassad efter barnens 
behov. Brink et al. (2010) anser att skolbarn blir mer aktiva av en inspirerande närmiljö och 
han framhäver gungor och klätterställningar som bra redskap. Vi antar och hoppas att syftet 
med exempelvis klätterställningar, basketplaner och öppna ytor på skolgårdarna delvis är att 
främja fysisk aktivitet i skolan. 
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Förslag till vidare forskning  
Arbetet med studien har väckt några nya frågeställningar hos oss som vi anser vore intressanta 
val till vidare forskning inom området fysisk aktivitet i skolan. Vilka möjligheter till daglig 
fysisk aktivitet erbjuds elever med fysiska funktionshinder? Uppdraget i läroplanen betonar 
att alla elever ska erbjudas daglig fysisk aktivitet men finns det exempelvis redskap på 
skolgården som är anpassade för dessa elever? 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att studera om det finns något tydligt samband mellan 
fysisk aktivitet och elevernas skolresultat. Genom arbetet med denna uppsats har vi kunnat se 
att fysisk aktivitet ger många positiva effekter exempelvis ökad koncentrationsförmåga och 
förbättrad motorik. Men har de fysisk aktiva eleverna generellt ett bättre skolresultat än de 
elever som inte rör på sig? 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser lärarprogrammet med inriktning Matematik och Svenska på 
Luleå Tekniska Universitet. Vi är inne på vår sjunde och sista termin i vår utbildning för att 
blir examinerade lärare. Som sista del i utbildningen skrivs examensarbetet av oss, där ämnet 
innefattar fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är våra stora intressen och själv utövar olika idrotter 
på fritiden. 

Syftet med vårt examensarbete är kartlägga fysisk aktivitet i grundskolan F-6. Vi har valt att 
be alla verksamma rektorer i er kommun att besvara en enkät för att få en så bred bild av 
syftet som möjligt. Just därför är dina svar viktiga för oss i vår C-uppsats samt kommande 
yrkesroll som lärare.  

Vi har fördjupat oss i litteratur såsom forskning, rapporter och böcker för att få en så bred 
bakgrund som möjligt. Forskning har visat flera olika aspekter hur fysisk aktivitet påverkar 
och inte påverkar elever och pedagogers arbete i den dagliga verksamheten. Intresset är väckt 
efter att vi läst i Lgr 11, där det står att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig 
fysisk aktivitet inom ramen för hela skolverksamheten. Vi är även pålästa varför 
formuleringen i Lgr 11 finns med och därför är intresserade av Ert intresse av att ställa upp på 
en enkät. 

Enkäten är utformad efter Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Enkäten är helt frivillig 
och Era svar är helt anonyma, däremot är Era svar viktiga för oss. Enkäten tar cirka 5-10 
minuter att svara på och görs enkelt via webben. Vi har valt att använda Google formulär 
vilket innebär att ni klickar på länken nedan. Fyller i enkäten och era svar hamnar helt 
anonymt i ett dokument på vår användare. Tisdag den 26:e november är vårt stoppdatum för 
enkäten men vi önskar era svar så snart som möjligt.  

 Länk till formulär: 

https://docs.google.com/forms/d/1QVLbTf7QHjRbuiUCIJgMbbWC_nw3AUCvj9JzjMcNZH
g/viewform 

 Har ni frågor får ni gärna kontakta oss som står bakom enkäten och informationen till er. 

Marcus Johansson                                    Emil Kauppi 
johmak-0@student.ltu.se                         emikau-9@student.ltu.se 

070-510 53 18 

Tack på förhand! Era svar är viktiga för oss 

  

https://docs.google.com/forms/d/1QVLbTf7QHjRbuiUCIJgMbbWC_nw3AUCvj9JzjMcNZHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1QVLbTf7QHjRbuiUCIJgMbbWC_nw3AUCvj9JzjMcNZHg/viewform
mailto:johmak-0@student.ltu.se
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Bilaga 2 – Enkät 

 

1. Är du man eller kvinna? * 

Man  

Kvinna  

 

2. Antal år inom skolverksamheten? * 

0-5  

6-10  

11+  

 

3. Antal år som rektor? * 

0-5  

6-10  

11-15  

16+  

 

4. Var är skolan placerad? *Tät bebott området innefattar att minst 200 personer samt att avståndet mellan 
husen minst 200 meter. 

Glesbygd  

I tät bebott område 

 

5. Hur många idrottslektioner i veckan har era elever per klass? * 

1  

2  



 
 

 

3  

4+  

 

6. Förekommer det lärarledd fysisk aktivitet utöver idrottslektionerna inom ramen för hela skoldagen? 
*Om Ja, Hur ofta sker det? (Svara Ja och övrigt hur ofta) 

Ja  

Nej  

Övrigt:  

 

7. Vilka valmöjligheter har eleverna till fysisk aktivitet på raster? *Flera val kan kryssas i. 

Gräsplan  

Fotbollsplan med mål (Grus el. gräs)  

Basketplan med korgar (asfalt)  

Öppen yta för fri lek  

Klätterställning  

Skog  

Berg  

Pulkabacke  

 

8. Hur ofta använder ni utrymme för fysisk aktivitet i skolans lokaler (ej skolans gymnastikhall)? * 

Varje dag  

3-4 ggr/vecka  

1-2 ggr/vecka  

Minst en gång i månaden  



 
 

 

Mer sällan  

Aldrig  

Har ej möjlighet att utnyttja detta  

 

9. Hur ofta använder ni skolgården? * 

Varje dag  

3-4 ggr/vecka  

1-2 ggr/vecka  

Minst en gång i månaden  

Mer sällan  

Aldrig  

Har ej möjlighet att utnyttja detta  

 

10. Hur ofta använder ni gymnastikhallen? *Inkludera idrottslektioner. 

Varje dag  

3-4 ggr/vecka  

1-2 ggr/vecka  

Minst en gång i månaden  

Mer sällan  

Aldrig  

Har ej möjlighet att utnyttja detta  

 

 

 



 
 

 

11. Hur ofta använder ni idrottsplatsen? * 

Varje dag  

3-4 ggr/vecka  

1-2 ggr/vecka  

Minst en gång i månaden  

Mer sällan  

Aldrig  

Har ej möjlighet att utnyttja detta  

 

12. Hur ofta använder ni skog/friluftsområde? * 

Varje dag  

3-4 ggr/vecka  

1-2 ggr/vecka  

Minst en gång i månaden  

Mer sällan  

Aldrig  

Har ej möjlighet att utnyttja detta  

 

13. Hur ofta använder ni simhall? * 

Varje dag  

3-4 ggr/vecka  

1-2 ggr/vecka  

Minst en gång i månaden  



 
 

 

Mer sällan  

Aldrig  

Har ej möjlighet att utnyttja detta  

 

14. Vilka resurser lägger ni på personal i förhållande till fysisk aktivitet för eleverna? *Öppen fråga 

 

15. Vilka resurser lägger ni på utbildning för personalen i förhållande till fysisk aktivitet för eleverna? 
*Öppen fråga 


