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Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka vilka arbetssätt rektorer har för att realisera formuleringen  

“Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen”. Utöver detta ämnar studien även att undersöka potentiella faktorer som påverkar 

arbetssätten för daglig fysisk aktivitet. Frågeställningar:  

● Hur tolkar rektorerna formuleringen?  

● På vilka sätt arbetar rektorerna med formuleringen idag?  

● Vad påverkar rektorernas arbetssätt?  

Metod  

För att undersöka rektorers arbetssätt har fyra semi-strukturerade intervjuer genomförts med 

rektorer som arbetar på grundskolan. Ett bekvämlighetsurval gjordes och intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas. Transkriberingarna har sedan analyserats utifrån 

induktiv tematisk analys.   

Resultat  

Rektorerna tolkar formuleringen i läroplanen om daglig fysisk aktivitet som något viktigt men 

uttrycker samtidigt att formuleringen är diffus att tolka. Ett gemensamt arbetssätt som 

rektorerna har är att de arbetar med att bjuda in till fysisk aktivitet på rasterna. Det som skiljer 

sig mellan skolornas arbetssätt kring daglig fysisk aktivitet är att två skolor arbetar med 

utökad undervisningstid i idrott och hälsa och två skolor har extra pulshöjande pass. Dessa 

arbetssätt skiljer sig åt i tid både mellan årskurserna på skolorna och skolorna emellan. Det 

finns flera faktorer som påverkar rektorernas arbetssätt, i denna studie har dessa sammanfattas 

under rubrikerna ekonomi, miljö, population, styrdokument och tid. Dessa faktorer kan både 

underlätta eller försvåra rektorernas handlingsutrymme.  

Slutsats  

Resultatet visar på att rektorerna tycker att formuleringen i läroplanen är diffus och lätt att 

säga “check på”. Detta visar sig genom att skolornas arbetssätt både har likheter och 

skillnader. Vi drar slutsatsen att medan skolor arbetar på liknande sätt till viss del, så finns där 

även skillnader. Dessa skillnader i arbetssätt är så stora att vi anser att det går att ifrågasätta 

om barn har likvärdiga möjligheter till fysisk aktivitet under skoldagen.  

Abstract  



 

Aim  

The aim of this study is to examine the strategies that principals use to fulfill the mandate for 

compulsory schools to offer daily physical activities for students and how they motivate their 

strategies. This thesis also aims to examine potential factors that influence these strategies for 

offering students daily physical activity  

● How do the principals interpret the task?  

● Which strategies does the principals use for the task today?  

● What influence the principals strategies?  

Method  

Four semi-structured interviews have been conducted with principals from four elementary 

schools in order to examine the principals’ strategies. A convenience sample was made and 

the interviews were recorded and later transcribed. The transcriptions have been analyzed 

using inductive thematic analysis.  

Results  

The principals interpret the wording in the curriculum for daily physical activity as something 

important. However, not all principals interpret the wording about daily physical activity as 

something students should have every day: one principal interprets that it is an ambition to 

offer. The difference between the schools is their way of working with daily physical activity. 

Three of the schools have extra scheduled physical activity while the fourth only implements 

this mandate through breaks between lessons. Additionally, there are several factors that 

influence the principals’ strategies:economy, environment, population, curriculum and time.  

These factors can both facilitate or complicate the principal’s scope of action.  

Conclusions  

The result shows that the principals think the wording in the curriculum is diffuse and easy to 

say “check that”. This is demonstrated by the fact that the schools' working methods both 

have similarities and differences. We conclude that while schools work in a similar way to 

some extent, there are also differences. These differences in working methods are so great that 

we consider it possible to question whether there is an equal opportunity for children to be 

physically active during the school day.  
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1 Inledning  

I dagens samhälle där stillasittande ökar blir det ännu viktigare att ge varje barn, oavsett var i 

landet barnet bor, bra grunder kring fysisk aktivitet. Rekommendationerna om daglig fysisk 

aktivitet för barn (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2016, s. 21 ff) är viktig för deras 

livslånga hälsa och skolan utgör en viktig arena (Folkhälsomyndigheten 2017) för att alla barn 

ska få en likvärdig chans till att uppnå dessa. Frågan är hur uppgiften om att erbjuda daglig 

fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen transformeras och realiseras i skolan? Detta 

skapade en nyfikenhet på att se hur rektorer tolkar och strävar efter att erbjuda alla elever 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. Detta eftersom rektorer är de som bär det 

största ansvaret för varje enskild skola.   

  

I läroplanen för grundskolan står det under punkten skolans värdegrund och uppgifter att  

”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen” (Skolverket 2011, s. 4). Läroplanens allmänna del är något samtliga skolor måste 

efterfölja, hur det sedan verkställs beror på tolkningen av den. Väsentligt är att läroplanen 

också förmedlar att skolan ska ge en likvärdig utbildning oavsett var i landet utbildningen ges 

(Skolverket 2011, s. 7). En faktor Skolverket har noterat är att de olika socioekonomiska 

förutsättningarna för de svenska skolorna påverkar möjligheterna till likvärdig utbildning 

negativt (Skolverket 2013).  

  

1.2 Bakgrund  

Följande bakgrundsbeskrivning kommer först att presentera en del forskning om fysisk 

aktivitet och dess hälsoeffekter, rekommendationer om daglig fysisk aktivitet för barn och 

även studier som beskriver i vilken utsträckning barn uppnår dessa rekommendationer. 

Därefter presenteras vad politikerna ser för möjligheter inom detta område. Avsnittet avslutas 

med en kort genomgång av rektorns betydelse för skolan.  

1.2.1 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet är ett komplext beteende och definieras, rent fysiologiskt, som all kroppsrörelse som 

ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukning (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2016, s.  
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21) .  

  

Regelbunden fysisk aktivitet ger goda fysiologiska hälsoeffekter. Ny forskning som visar på 

hur regelbunden fysisk aktivitet påverkar hjärnan har slagit igenom stort inom skolväsendet, 

både hos lärare och politiker som bland annat har beslutat om fler undervisningstimmar till 

ämnet idrott och hälsa (Regeringen vill se mer gympa i skolan 2017). Läkaren Anders Hansen 

berättar i sin bok Hjärnstark (2016) att regelbunden fysisk aktivitet inte bara gör dig smartare 

utan också mindre stressad, orolig och nedstämd. Det sistnämnda påträffas i flera rapporter 

som slår larm om problematiken med ungdomar som är stressade och mår allt sämre (Bris 

2017). Forskningen visar också att regelbunden fysisk aktivitet ger bättre skolbetyg vilket har 

inspirerat fler skolor till att börja arbeta med daglig fysisk aktivitet utanför ämnet idrott och 

hälsa (Hansen 2016, s. 183).   

  

Forskning har slagit fast att fysisk aktivitet är viktigt men själva utövandet kan ske på flera 

olika arenor. Folkhälsomyndigheten (2017) har funnit att skolan är en viktig arena för att 

stimulera barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Goda motionsvanor i ungdomsåren 

resulterar mest troligt till ett aktivt liv i vuxen ålder (Iannotti et. al 2009, s. 195). Barn och 

ungdomar spenderar mycket av sin vakna tid i skolan vilket också ökar möjligheten för skolan 

att etablera goda motionsvanor och erbjuda fysisk aktivitet.   

  

För barn behöver fysisk aktivitet inte enbart innebära organiserad föreningsidrott eller 

utövandet av sport. Det kan också vara lek på fritid och raster men även aktiv transport från 

hem till skola. Rekommendationerna av daglig fysisk aktivitet för barn och ungdomar är till 

för att främja både den fysiska kapaciteten och den mentala hälsan under uppväxtåren och 

möjligen påverka hälsan i vuxen ålder. De hälsovinster barn får av att vara fysiskt aktiva är 

förbättrad kondition, ökad muskelstyrka, förbättrad skeletthälsa, kardiovaskulär hälsa, 

metabol hälsa, minskad symtom på depression och ökad självkänsla samt förbättrad 

skolprestation i skolan. Barn och ungdomar rekommenderas således att  i åldern sex till 

sjutton år vara fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen. Aktiviteten bör vara av aerob 

karaktär och av måttlig till hög intensitet. (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2016, s. 21 ff) 

Nedan presenteras forskning om i vilken utsträckning barn och ungdomar faktiskt uppnår 60 

minuters fysisk aktivitet per dag.   



3  

  

  

En kartläggning av skolbarns hälsovanor i Sverige 2013-2014 visar på att andelen skolbarn i 

åldrarna 11, 13 och 15 år som lever upp till rekommendationerna om 60 minuters aktivitet om 

dagen är låg. Detta stämmer in i resultaten av äldre forskning och kartläggningen konstaterar 

en fortsatt skillnad mellan könen, pojkar är mer aktiva än flickor. Andelen pojkar som anger 

att de varit fysisk aktiva en timme om dagen senaste veckan är mindre än 25 procent och 

motsvarigheten för flickor är mindre än 15 procent. I samma rapport påvisas en ökad skärmtid 

hos pojkar i alla åldersgrupperna och hos 15 åriga flickor. (Folkhälsomyndigheten 2014, s. 36 

f)   

  

Ovanstående studie visar att få elever i grundskolan rör sig tillräckligt vilket även stämmer in 

för gymnasieelever. I en studie av Gisela Nyberg (2016), för centrum för idrottsforskning, 

framgår det att andelen elever i årskurs två på gymnasiet som uppnått rekommendationen om 

60 minuters daglig fysisk aktivitet med måttlig intensitet var 32 procent för pojkar och 14 

procent för tjejer. Rapporten av Nyberg visar att andelen blev lägre med ökad ålder. 

Rapporten visar också att eleverna i årskurs två på gymnasiet var mer aktiva under skoldagen 

än på fritiden. Denna skillnad mellan skoldag och fritid var signifikant. (Nyberg 2016, s. 36 f) 

Eftersom tidigare forskning (Iannotti et. al 2009, s. 195) visat på att motionsvanor i 

ungdomsålder följer med i vuxenlivet tycker vi denna rapport visar att det är viktigt att ge bra 

vanor ännu tidigare än gymnasiet.   

  

Hur barn och ungdomar rör sig både under skoltid och fritid är något som Centrum för 

idrottsforskning (CIF) studerat lite närmare. Sedan 2009 rapporterar CIF om stödet från staten 

till idrottsrörelsen. Rapporten för 2016 innehöll en sammanfattning av ett antal studier kring 

barn och ungdomars idrott och fysiska aktivitet på skoltid och fritid. Rapporten visar att det är 

många som inte når upp till rekommendationen på 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. 

Samtidigt är det en liten grupp av barn som är de minst fysiskt aktiva (5-6 procent). En studie 

i rapporten menar att det är ungas självbild och negativa kroppsuppfattning som är 

anledningen till att det ofta är en tydlig nedgång av fysisk aktivitet i tonårsålder. (Norberg 

2017, s. 3, 24-31) Ovanstående studier visar att det inte är så många som uppnår den dagliga 

rekommendationen på 60 min fysisk aktivitet. Dock visar följande studier att det är stor 

skillnad mellan varje individ och mellan olika grupper hur mycket elever rör sig.  
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Detta visar sig bland annat i en studie av Suzanne Lundvall och Gunilla Brun Sundblad 

(2017). Resultatet i Lundvalls och Brun Sundblads (2017, s. 45) forskningsprojekt skola idrott 

- hälsa (SIH) visar att det pågår en polarisering av ungas idrottande. En femtedel av eleverna 

är inte alls idrottsaktiva på sin fritid och en lika stor andel är idrottsaktiva. Resultatet visar att 

det i större utsträckning är pojkar som representerar den idrottsaktiva gruppen. 

Forskningsprojektet undersökte även om eleverna är medvetna om det finns några möjligheter 

till fysisk aktivitet utöver schemalagd undervisningstid i idrott och hälsa. På frågan om skolan 

erbjöd aktiviteter svarade 40 procent ja. Mest aktiva är pojkar i årskurs sex och minst aktiva 

är flickor i årskurs nio. Elever som inte visste om det finns möjligheter var något fler än en 

tredjedel och var femte elev svarade att möjligheten inte finns. Andelen som inte idrottar på 

sin fritid visade på störst osäkerhet i frågan och den andel som är mest idrottsaktiva är också 

den grupp som oftast deltar. (Ibid., s. 54)    

  

Att det finns en skillnad mellan hur aktiva elever är på fritiden kan innebära risk. Risken är att 

det är särskilda grupper som är aktiva på fritiden. Bengt Larsson (2008, s. 169 ff) har i sin 

studie funnit att personer med högre utbildningskapital och högre ekonomiskt kapital, i större 

utsträckning idrottar på sin fritid, organiserad som oorganiserad fysisk aktivitet. För de skolor 

som i högre grad har elever från familjer med låg socio-ekonomiskt kapital kan den fysiska 

aktiviteten under skoldagen i högre grad vara den fysiska aktiviteten eleverna får 

överhuvudtaget.  

  

Problemet vi ser är att om eleverna inte får samma chans till daglig fysisk aktivitet får de inte 

heller samma chans till de positiva effekterna av fysisk aktivitet. I längden minskar då även 

chanserna till ett hälsosamt liv men även sämre betyg och sämre framtidsutsikter.  

Ovanstående studier har visat att få elever rör sig tillräckligt. Därmed är det för denna studie 

intressant att veta om rektorerna är medvetna om detta och vilka arbetssätt de använder för att 

motverka denna trend.  

1.2.2 Politiska initiativ   

Skolan är styrd av staten som kan sätta ramar för hur rektorer styr skolorna. Även om varje 

rektor är ansvarig för sin skola finns det en mängd skollagar och andra styrdokument. Dessa 
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styrdokument styr och sätter ramar för rektorns handlingsutrymme. Läroplanen som 

formuleras av bland annat politiker är något som varje rektor måste följa utefter sin egen 

tolkning. I nästa delavsnitt, teoretiskt ramverk, förklaras begreppet formuleringsarenan vilket 

är där politiker oftast kan påverka arbetet i de svenska skolorna. Denna del beskriver därför 

några initiativ kring fysisk aktivitet som kommit från politiskt håll.   

  

Regeringen har lämnat ett uppdrag åt statens skolverk att undersöka behovet av mer rörelse 

under skoldagen och lämna förslag på hur man kan öka dosen av rörelse under skoldagen för 

alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Uppdraget omfattar 

att; redovisa relevant forskning på vilka effekter mer rörelse har på skolresultaten och om 

detta skiljer sig mellan olika åldrar, ge en bild av hur kommuner idag erbjuder daglig fysisk 

aktivitet under skoldagen, komma med förslag på åtgärder som behövs för att eleverna ska 

erbjudas mer rörelse under skoldagen och slutligen komma med förändringar eller tillägg till 

läroplanen eller andra förordningar som avser ett ansvar för skolan att arbeta på ett sätt som 

leder till ökad rörelse bland eleverna. Förslagen ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar 

att kunna delta. Regeringen motiverar sitt uppdrag med att det finns studier som visar på 

fördelaktiga kopplingar mellan fysisk aktivitet, motorisk träning och skolprestationer. 

(Regeringskansliet 2017)   

  

Utbildningsministern Gustav Fridolin och folkhälso-sjukvårds- och idrottsminister Gabriel 

Wikström (2016) är medvetna om att daglig fysisk aktivitet som en naturlig del av skoldagen 

inte är verklighet, än. De menar att skolornas tillvägagångssätt inte ska styras politiskt utan 

det måste vara en fråga för skolan hur de vill använda sina resurser så att inte lärarna lastas 

med fler uppgifter och att eleverna måste byta om. De ger även goda exempel på hur skolorna 

skulle kunna uppfylla kraven. Exempelvis kan skolan bestämma att på någon rast så är inte 

mobiltelefoner eller surfplattor framme, utan att man istället säkerställer lekar som innefattar 

rörelse. Andra skolor har arbetat med skolgården så de främjar lek och rörelse, en annan med 

viss rörelse inför någon lektion och som ett avslutande exempel lyfter duon samarbete med 

lokala idrottsföreningar.   

  

Ett exempel på hur man kan samarbeta med idrottsföreningar är Bunkefloprojektet där två 

skolklasser i lågstadiet hade skolgymnastik varje dag. Skolgymnastiken skedde under vissa 
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dagar i samarbete med lokala idrottsföreningar (Bunkeflomodellen 2005). Effekterna av 

interventionen var inte bara att eleverna fick bättre betyg i gymnastik utan även bättre betyg i 

svenska, matte och engelska, ämnen som de inte fått extra undervisning i. (Hansen 2016, s. 

183) Bunkefloprojektet visar bland annat att två idrottslektioner per vecka är för lite (Ericsson 

2003, s. 6). En studie från Nebraska visar resultat som är i linje med Bunkefloprojektet. I 

undersökningen deltog närmare 12000 elever och resultatet visade att de som hade bättre 

kondition också hade bättre provresultat i matematik och engelska. (Rauner et al. 2013, s.  

344)  

1.2.3 Ansvar över skolverksamhet  

Rektorns pedagogiska ledning är betydelsefull för en framgångsrik skola (Skolverket 2009, s. 

221 f). I denna sammanfattande analys från Skolverket nämns flera studier som bland annat 

undersökt ledarskapet på framgångsrika och mindre framgångsrika skolor. En av studierna 

som nämns är från år 2008 där ett av resultaten var att i framgångsrika skolor gjorde rektorn 

fler klassrumsbesök samt påtalade oftare om läroplansuppdraget (Ärlestig 2008, s. 64). 

Utgångspunkten till varför denna studie vill studera rektorer är för att läroplanen specificerar 

att rektorer har övergripande ansvar för skolan. Utöver detta visar dessa tidigare studier att 

rektorers arbetssätt och ledarskap påverkar resultaten på skolan.   

  

Det som kan påverka rektorns tolkning är hens habitus. Bourdieus habitusbegrepp innebär att 

det en person erfarit och upplevt påverkar dennes föreställningar, förmågor och handlingar.  

“Habitus är inristat i kropp och sinne” (Engström 2014, s.42) vilket med andra ord betyder att 

man inte behöver tänka efter innan man agerar eller reagerar. Ens handlingar känns naturliga 

för en själv och behöver inte alltid överensstämma med andra människors habitus. Habitus 

formas inte enbart på individnivå utan också efter livsmiljöer och på gruppnivå. Med det sagt 

kan exempelvis föreställningar om hur personer borde agera utifrån sitt kön skilja sig mellan 

olika områden och med tiden. Habitus är inte oföränderligt men det krävs en långvarig 

oenighet mellan habitus och den sociala omgivningen för att en förändring ska ske. Där har 

skolan en viktig roll i att tidigt påverka elevernas habitus med goda livsstilsvanor. Deras 

framtida livsstil är således en produkt av deras habitus. (Engström 2014, s. 42 ff) Rektorns 

egna erfarenheter av fysisk aktivitet kan enligt Bourdieus habitusbegrepp påverka på vilket 

sätt hen transformerar och realiserar uppgiften om daglig fysisk aktivitet inom ramen för 
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skoldagen i läroplanen. Vi kommer inte att kartlägga rektorernas habitus inverkan på 

tolkningen men vi kommer att ha i åtanke att det är en faktor som spelar in.   

1.3 Teoretiskt ramverk  

I denna studie undersöks hur en formulering i läroplanen för grundskolan transformeras och 

realiseras på olika grundskolor. Därför har läroplansteori valts som ett verktyg för att förstå 

och senare i analysdelen förklara de resultat intervjuerna ger. Läroplansteori består av tre 

stycken arenor, formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan (Linde 2012, s. 21). 

Dessa arenor påverkar varandra, inte bara uppifrån formuleringsarenan ner till 

realiseringsarenan. Det kan också vara det som sker under realiseringsarenan som påverkar 

vad som formuleras på formuleringsarenan.   

  

  

Figur 1-Hur arenorna inom läroplansteori förhåller sig till varandra (Lundvall, Meckbach & 

Wahlberg 2008, s. 18)  

  

Formuleringsarenan är som namnet antyder den arena där formuleringen av läroplanen sker. I 

denna arena får framförallt politiker och andra högt uppsatta personer i hela skolvärlden 

komma till tals och debattera om vad som ska ingå i den skrivna läroplanen (Linde 2012, s. 

43). Denna studie handlar om formuleringen i läroplanen att alla skolor ska sträva efter att 

erbjuda daglig fysisk aktivitet. Detta tillägg kom till läroplanen för grundskolan 2003 efter en 

debatt om fler överviktiga barn och fler fysiskt inaktiva barn (Utbildningsdepartementet 1994,  

s. 3). Då ansågs det vara viktigt att erbjuda elever rörelse utöver lektionerna inom ämnet idrott 

och hälsa. Tidigare i bakgrundsdelen har flera rapporter, som kommit ut efter detta tillägg i 

läroplanen, visat att många elever fortfarande inte når upp till den dagliga rekommendationen 

av fysisk aktivitet. Denna studie kommer därför i huvudsak undersöka hur arbetet sker på de 
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nästa två arenorna inom läroplansteori. Det är dock möjligt att rektorerna har åsikter om 

skrivningen i läroplanen när de berättar om sin tolkning av uppgiften. Därför kan 

formuleringsarenan också nämnas i analysen.  

  

Transformeringsarenan är där läroplanen tolkas och transformeras till ett planerat innehåll. 

Oftast talar man om detta med en lärares verksamhet i åtanke, hur en lärare tolkar och 

planerar sitt ämnesinnehåll. Men i vår studie intresserar vi oss för hur rektorer som är de 

ytterst ansvariga för skolverksamheten tolkar formuleringen i den allmänna delen av 

läroplanen och hur de transformerar tolkningen till ett planerat innehåll. Denna arena kan 

påverkas av hur rektorn är som individ, vilka erfarenheter och kunskaper rektorn i fråga 

besitter. (Linde 2012, s. 55 ff)   

  

Realiseringsarenan kallar man den arena där, som namnet antyder, läroplanen realiseras. 

Utifrån formuleringen, tolkningen och transformeringen presenteras sedan innehållet i mötet 

mellan exempelvis lärare och elev. För vår studie är det intressant att studera hur bra 

rektorerna anser planen för daglig fysisk aktivitet fungerar i verkligheten när den ska 

realiseras. Detta påverkas av hur elever tar emot budskapet och erbjudanden om daglig fysisk 

aktivitet. Det kan också bero på det språk som används för att presentera innehåll och 

aktiviteter. Man talar ibland om ett typiskt klassrumsspråk. (Linde 2012, s. 73 ff)  

  

För vår studie är det intressant att se ett eventuellt samspel mellan transformerings- och 

realiseringsarenan. Även om rektorn har det yttersta ansvaret för att följa läroplanens 

allmänna formuleringar kan vi undra om inte det ofta faller på lärarna och kanske läraren i 

idrott och hälsa i synnerhet att, i mötet med eleverna, realisera rektorns tolkning av 

läroplanen? Eventuellt kanske det är läraren i idrott och hälsa som också får tolka vad daglig 

fysisk aktivitet innebär?  

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka vilka arbetssätt rektorer har för att realisera formuleringen 

“Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen”. Utöver detta ämnar studien även att undersöka potentiella faktorer som påverkar 

arbetssätten för daglig fysisk aktivitet. Frågeställningar:  
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● Hur tolkar rektorerna formuleringen?  

● På vilka sätt arbetar rektorerna med formuleringen idag?  

● Vad påverkar rektorernas arbetssätt?  

  

2 Metod  

I och med att studien utgår ifrån en kvalitativ ansats har intervju valts som metod för att 

komma in djupare och få utförligare svar från rektorerna. Med intervju som metod kan vi få 

en djupare förståelse i färre fall jämfört med exempelvis enkät (Hultén, Hultman & Eriksson 

2007, s. 76). För att få djupare och utförligare svar gjordes semi-strukturerade intervjuer med 

bestämda frågeområden (Hassmén & Hassmén 2008, s. 254). Med detta tillvägagångssätt var 

ett av målen med intervjuerna att ge rektorerna känslan av att intervjun liknar ett samtal mer 

än ett förhör. För vår kvalitativa ansats anser vi att vi inte fått ut bra information om 

majoriteterna av frågorna är stängda och av grundlig karaktär. Det ska finnas utrymme till den 

intervjuade att utveckla sina idéer och utförligare kunna samtala om sina åsikter, tolkningar 

och handlingar kring ämnet (Denscombe 2016, s. 266). Eftersom studien intresserar sig för 

rektorernas tolkning och hur rektorn anser att läroplanens formulering realiseras, skulle det bli 

svårt att undersöka detta med en observationsstudie. Observation som metod vore mer 

lämpligt om syftet vore att studera hur fenomenet daglig fysisk aktivitet sker i vardagen 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 264 ff). Syftet med studien är att undersöka rektorers tolkning 

därav valdes intervju som metod för att rektorerna skulle få möjlighet att uttrycka sin 

tolkning.  

2.1 Urval  

För denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval i olika områden i Stockholm. Valet av 

områden utgick ifrån information om olika områdens ekonomiska välmående (Burström, 

Burström & Corman 2014, s. 15). För att få variation valdes skolor i både mer och mindre 

välmående områden. I ett första utskick kontaktades rektorer på 22 grundskolor via mail. 

Skolor med högre årskurser till exempel 7-9 prioriterades före skolor med enbart F-6.  Utöver 

olika områden i Stockholm ingick även fem skolor i Skåne bland de 22 som kontaktades i ett 

första utskick. Av dessa 22 tackade fyra rektorer (två i Skåne och två i Stockholmsområdet) ja 

till att ställa upp på intervju och fem nej. Övriga rektorer svarade av okänd anledning inte på 
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intervjuförfrågan. Då ursprungsplanen var att intervjua mellan fem till åtta rektorer 

kontaktades ytterligare 22  rektorer i Stockholmsområden med en intervjuförfrågan. Av dessa 

22 var det tyvärr ingen som hade tid att ställa upp på intervju och därför består studien av fyra 

intervjuobjekt. De som avböjde att ställa upp hade i majoriteten av fallen för mycket uppgifter 

på kalendern för att hinna med en intervju vilket förstås också kan vara ett av skälen för de 

rektorer som inte svarat alls på intervjuförfrågan. Denscombe (2016, s. 264) skriver att viktiga 

personer är mycket upptagna och det kan vara svårt, nästintill omöjligt att hitta en lucka i en 

sådan persons kalender.  

  

2.2 Genomförande  

Intervjuerna har genomförts med rektorerna i enskilda rum. Samtalet har spelats in på telefon 

för att sedan kunna transkriberas. Ljudupptagning ger nästintill en fullständig dokumentation 

och gör det möjligt för andra forskare att kontrollera. En annan fördel är att ljudupptagning 

inte medför några större störningar i intervjusituationen men dokumenterar däremot inte det 

icke-verbala, som exempelvis kroppsspråket. Det sistnämnda skulle en videoupptagning 

kunna spela in men en kamera kan uppfattas som påträngande och störande. (Denscombe 

2016, s. 280)   

  

Under intervjun fick rektorerna först berätta om sin egen bakgrund, om skolan och eleverna 

på skolan. Tanken med denna inledning var att rektorerna skulle få känna sig mer bekväma 

(Denscombe 2016, s. 277). Förhoppningen var att detta sinnesläge skulle få rektorerna att ge 

mer utförliga redogörelser när samtalet sedan leddes in mot våra fokusområden som utgår 

ifrån våra forskningsfrågor. För att se alla fokusområden med tillhörande följdfrågor hänvisar 

vi till bilaga 2. Fokusområdena (i fet text i intervjuguiden) är de aspekter som vi anser 

intressanta att jämföra mellan olika rektorer och skolor utifrån forskningsfrågorna och syftet 

med studien. Efter att intervjuerna genomförts har ljudinspelningarna transkriberats för att 

sedan kunna analyseras på det sätt som beskrivits nedan i avsnittet om databearbetning.    

2.3 Databearbetning och analys  

Insamlad data i form av transkriberingar av intervjuerna har analyserats med en induktiv 

tematisk analys. Till skillnad från en teoretisk temaanalys så innebär en induktiv analys att de 
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identifierade temana utgår ifrån insamlad data. En teoretisk temaanalys skulle i större grad 

bestå av teman utifrån det valda teoretiska ramverket.(Braun & Clarke 2006, s. 83) Teman 

och subteman är formade utifrån vad som varit återkommande i intervjuerna och även utefter 

likheter respektive skillnader dem emellan samt så att de på ett mer strukturerat sätt ger svar 

på forskningsfrågorna (Bryman 2011, s. 529). Proceduren har utgått ifrån Virginia Brauns och  

Victoria Clarkes (2006, s. 87) steg för steg guide som omfattas av sex olika steg. Första steget 

var att transkribera och bekanta sig med datan. Att läsa om flera gånger och antecknade 

intressanta mönster för att sedan gå vidare med nästa steg som var att koda data. Detta gjordes 

genom att göra en stor karta av det vi antecknat i första steget. Därefter sorterades koderna till 

större teman genom att markera meningar och ord i olika färger som verkade under samma 

tema. Dessa kontrollerades för att se om de är representativa för koderna och data. Steget 

därpå var att definiera och namnge teman och förfina helhetsbilden för att sen börja skriva 

och förstärka med citat, knyta an till frågeställningarna och teoretiskt ramverk i en analys.   

  

De valda teman kommer sedan i en analys att förankras i de teoretiska ramverk som beskrivits 

i inledningen. Läroplansteorin med formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan 

kan hjälpa till att förklara rektorernas tolkning och deras arbetssätt samt om det på grund av 

faktorer inte kan realisera sin tolkning (Linde 2012, s. 21). Med läroplansteori är det också 

enklare att förstå på vilken nivå hinder kan ligga på eller samverkan mellan arenorna. Har 

rektorn eller skolan kanske problem med tolkning (transformeringsarenan) av skrivningen 

eller ligger svårigheten i att presentera ett hållbart koncept för eleverna (realiseringsarenan)? 

Med läroplansteori kan faktorerna placeras i de olika arenorna vilket strukturerar upp var 

dilemman finns. I studerandet av faktorer har ramfaktorteorin använts som ett teoretiskt 

verktyg.   

  

Ramfaktorteorin kan ses som en del av läroplansteori men är från början ett begrepp som Ulf 

P. Lundgren började använda (Larsson 2014, s. 683). Teorin handlar om olika faktorer som 

sätter ramar för undervisningen. Faktorer som tid, lokaler eller antal elever kan påverka 

undervisningens kvalité positivt som negativt. Dessa faktorer kan också i högre grad styra  

“undervisningen” än hur läroplanen är formulerad eller vad som kan önskas av lärare eller 

rektorer i den bästa av världar. (Ibid.) Genom studerandet och jämförandet av olika 
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ramfaktorer, som rektorerna berättar om, är förhoppningen att tydliggöra likheter och 

skillnader mellan olika skolor.  

2.4 Tillförlitlighetsfrågor  

För att öka noggrannheten i vår metod har vi spelat in intervjuerna. Dessa inspelningar har 

sedan transkriberats, och texterna har skickats tillbaka till rektorerna som godkänt vår 

transkribering av intervjun. Efter godkännandet har innehållet analyserats. Denna 

kommunikativa validitet (Patel & Davidsson 2011, s. 108) sker för att höja tillförlitligheten i 

vår studie. Semistrukturerade intervjuer är inte konsekventa och kan därför påverka data 

vilket påverkar tillförlitligheten men i vårt fall kan det vara positivt eftersom studien 

välkomnar skillnader. Det som däremot kan påverka resultatet är validiteten i data. Vi 

kommer att utgå ifrån vad rektorerna säger och inte kontrollera vad de faktiskt gör 

(Denscombe 2016, s. 289)  

  

För denna studie har även en intervjuguide skapats. Denna guide är ett stöd för att hålla 

strukturen lika mellan de olika intervjutillfällena. I och med att metoden varit 

semistrukturerad intervju har guiden hjälpt oss hålla samma struktur för ordningen på 

frågeområden och frågor. Utöver detta har vi även för att höja tillförlitligheten och 

trovärdigheten i studien betonat vid intervjutillfällena vikten av varje intervjupersons bidrag 

till studien och syftet att få till förändring (Patel & Davidsson 2011, s. 74).  

  

I genomförandet av intervjuerna har en av oss varit ansvarig för att leda samtalet/intervjun 

medan den andre för anteckningar, observerar kroppsspråk och ansvarar för att i slutet av 

intervjun ställa frågor som samtalsledaren eventuellt missat eller andra frågor som är 

intressanta. Detta gjorde det möjligt att notera och anteckna om intervjupersonens 

kroppsspråk tydligt förändrades eller andra gester som kunde ge ett annat budskap än det 

muntliga. Detta är annars en svårighet med transkriberingar, att kroppsspråk och gester faller 

bort (Patel & Davidsson 2011, s. 107). Valet att bara en person ställer frågor gjordes för att 

undvika en intervjuareffekt. Intervjuareffekt innebär att intervjun kan bli snedvriden på grund 

av intervjuaren som person och dennes åsikter eller attityder inom olika frågor (Denscombe 

2016, s. 289).  
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Som tidigare nämnt deltog fyra rektorer i studien. Många fler kontaktades med förhoppningen 

att få ihop fem till åtta intervjuer. Men i och med att denna studie inte är av kvantitativ 

karaktär och inte heller syftar till att ge ett generaliserbart resultat så är det inte nödvändigt att 

ha många deltagare i studien.  

2.5 Etiska aspekter  

Fyra krav (informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet) har legat som 

grund när vi planerat och genomfört intervjuerna med rektorerna (Vetenskapsrådet 2002, s. 

615). Det har varit frivilligt för rektorerna att delta och de hade rätt att avbryta intervjun när 

som helst. Rektorerna informerades om vad deltagandet och intervjun kommer nyttjas till, ett 

examensarbete på avancerad nivå och inget annat. Konfidentialitetskravet har beaktats genom 

att endast vi vet om vad respektive rektor svarat på intervjun, de har inte varit anonyma men 

endast vi vet om vad de sagt. Information om dessa etiska aspekter har skickats via mail till 

rektorerna som tackat ja till att vara med på intervjuer. Detta informationsbrev skickades efter 

att de tackade ja och innan intervjun genomfördes (Denscombe 2016, s. 277). För att se hela 

informationsbrevet hänvisas till bilaga 3.  

3. Resultat  

Resultatdelen är strukturerad med en forskningsfråga i taget som besvaras utifrån de teman 

och subteman som är beskrivna ovan. Svaren på forskningsfrågorna består av text om, och 

citat från, intervjuerna med rektorerna samt deras beskrivningar av hur de arbetar med 

uppgiften “sträva efter att erbjuda daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen” i 

praktiken.  Fyra rektorer deltog i studien och presenteras nedan som rektor A, B, C och D 

(eller skola A, B, C och D).   

3.1 Hur tolkar rektorerna formuleringen “sträva efter att erbjuda 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen”?  

Följande avsnitt tar upp vad rektorerna har berättat om i intervjuerna angående sin tolkning av  

“sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen”. Tema 

tolkning ligger i linje med vår forskningsfråga om hur rektorerna tolkar formuleringen om 

daglig fysisk aktivitet i läroplanen. Utifrån detta tema framkom tre subteman formulering, 

rektorernas repertoar och skolans ansvar.  Subtema formulering handlar i korthet om vad 
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rektorerna tycker om skrivningen i läroplanen och hur det inverkar på deras tolkning. 

Rektorernas repertoar påverkar vilka möjliga arbetssätt rektorerna ser som genomförbara 

utifrån sin tolkning. Rektorernas syn på skolans ansvar påverkar tolkningen och samtidigt kan 

deras tolkning påverka deras syn på skolans ansvar.   

  

Figur 2. Tema tolkning och subteman.  

  

3.1.1 Formulering  

Grunden för denna studie är följande formulering i läroplanen för grundskolan, “Skolan ska 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen.” 

(Skolverket 2011, s.4). Denna formulering anser tre av de tillfrågade rektorerna, B, C och D 

är otydlig. Rektor D nämner att den är ju så diffus som det brukar vara när det gäller skolan.  

Det är heller inte bra därför att det blir ju inte likvärdigt när det är diffusa skrivningar.  

  

Otydligheten innebär att formuleringen blir tolkningsbar vilket visar sig då rektor C inte 

uppfattar daglig fysisk aktivitet som något obligatoriskt. Medan rektor B anser att 

formuleringen gör det möjligt att säga att man uppfyller uppgiften genom att ha daglig fysisk 

aktivitet på raster. Rektor A har inte framfört någon åsikt i intervjun huruvida formuleringen 

är enkel eller diffus att tolka.   

  

Att flera rektorer lyfter fram att formuleringen i läroplanen är otydlig synliggör samspelet 

mellan formulerings- och transformeringsarenan. Som rektor D lyfter att diffusa 
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formuleringar försämrar likvärdigheten så skulle det kanske behövas en striktare formulering i 

läroplanen så att rektorer skulle tolka uppgiften likadant eller iallafall mer likt varandra i nästa 

steg. Om något är oklart på formuleringsarenan påverkar det i sin tur tolkningen och 

planeringen under transformeringsarenan. Detta kan sedan mynna ut i vitt skilda innehåll och 

arbetssätt till realiseringsstadiet. Så två skolors olika sorters arbetssätt, vilket kan vara både 

bra och dåligt, kan ha sin grund redan på formuleringsarenan som sedan ger ringar på vattnet 

ner till realiseringen.  

  

3.1.2 Rektorernas repertoar  

Det som påverkar rektorernas repertoar är bland annat tidigare erfarenheter, forskning och nya 

kunskaper. Repertoar kan ses som det register med kunskap som rektorerna besitter och 

därmed känner sig kunniga att arbeta med. Rektorernas repertoar påverkar i sin tur det 

innehåll och/eller arbetssätt rektorn är bekväm med. Det är större chans att rektorerna 

använder ett arbetssätt som de känner sig bekväma med än något som inte känns bekvämt. 

Kring rektorernas egna bakgrund kan nämnas att två rektorer A och D har en tydlig tidigare 

bakgrund inom idrott, dels som idrottslärare men även att de själva sysslat med mycket idrott. 

Detta kan påverka deras syn på idrott kanske som något positivt men även rektor C utan känd 

idrottsbakgrund ställer sig mycket positiv till att ha mycket fysisk aktivitet. Rektor B saknar 

också den idrottsliga bakgrund som rektor A och D har men har också en positiv syn på idrott 

och nämner att hon följer den senaste forskningen om sambandet mellan fysisk aktivitet, 

välbefinnande, stresshantering och inlärning med stort intresse.   

  

Forskning om hur fysisk aktivitet påverkar inlärning/prestationsförmåga är något som 

samtliga rektorer berättar att det är pålästa om och några har även från egen erfarenhet 

upplevt att prestationsförmågan blir sämre av att vara stillasittande för mycket. Rektor B har 

också två försteläraruppdrag i rörelse och hälsa där det ingår i uppdraget att förstelärarna ska 

hålla sig uppdaterade kring senaste forskningen. Forskning blir ett sätt att inhämta 

information och inspiration från andra platser som rektor C berättar Vi har fått inspiration 

ifrån olika studier som har gjorts. Det var någon som gjorde i Malmö och någon, någon 

annanstans som vi har läst om i olika sammanhang.  
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Utöver forskning nämner rektorerna några iakttaganden med grund från sina tidigare 

erfarenheter. Framförallt att generellt är barn och ungdomar mer stillasittande än tidigare och 

de yngre barnen rör sig mer än de äldre. Elevernas val av aktivitet på rasten påverkas också av 

vad som eleverna anser vara fräckt.   

Tyvärr är det så, ser man högstadiet så är man väldigt mycket inne. Det finns andra saker som drar än att 

vara ute och spela boll och sådär. Medan de yngre är betydligt mer ute och rör sig. … Men att gå ut på 

rasten som högstadieelev finns det ett visst motstånd till. (Rektor C)  

  

Rektor A och D med egen bakgrund inom idrottsrörelsen nämner även att idrott i skolan inte 

är på samma sätt som i föreningar. Det är något rektor A tar fasta på att han anser att det 

generellt är för mycket organiserad idrott för barn och ungdomar och för lite spontanidrott 

med glädjen i centrum. Med grund i rektorernas tidigare erfarenheter och aktuell forskning 

har samtliga rektorer ansett uppgiften i läroplanen som en viktigt uppgift men sen har de 

tolkat och planerat olika sätt att arbeta med uppgiften utifrån sina respektive repertoarer. Till 

exempel har endast rektor D nämnt att i sina tidigare erfarenheter är det mest killar som spelar 

basket och fotboll på rasterna. Tjejer kanske skulle kunna gynnas mer av ett utegym som 

alternativ då. Detta är rektor D:s erfarenhet från sitt yrkesliv i skolan.   

  

Som man kan utläsa av rektorernas berättelser ovan har samtliga rektorer goda kunskaper om 

fysisk aktivitet och hur viktigt det är för välbefinnande, stresshantering och 

inlärningsförmåga. Rektor B berättar också hur hon breddar sin repertoar med hjälp av 

förstelärarna. Rektorernas repertoar påverkar transformeringsarenan. I det här fallet är alla 

positiva till fysisk aktivitet vilket ökar chansen att de tolkar formuleringen i läroplanen som 

viktig och vet hur de kan planera fram ett hållbart arbetssätt. En rektor utan bakgrund inom 

idrott kanske inte prioriterat denna uppgift eller kanske tycker den är viktig men saknar 

kunskap om hållbara arbetssätt för fysisk aktivitet.  

  

3.1.3 Skolans ansvar  

Alla rektorer anser att skolan har ansvar för att utbilda och utjämna skillnader från 

föräldrahemmen. Detta betyder inte att skolan har allt ansvar för barn och ungdomar vilket 

ibland kan hända att allt ansvar hamnar i skolans knä. Alla rektorer ser förstås att skolan har 
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en viktig uppgift att forma och utbilda eleverna speciellt eftersom många vanor sätter sig i 

unga år. Just kring elevers hälsa tycker de att det är viktigt att eleverna också tar sitt ansvar 

för sig själva. Skolan kan bidra med att eleverna får en förståelse för effekterna av fysisk 

aktivitet, både teoretiskt och som upplevelse. Det viktiga från skolans håll är att jobba med att 

informera och berätta på ett glädjefyllt sätt nämner bland annat rektor A, B och D. Skolan kan 

ge möjligheter att prova på olika aktiviteter och gör man det på ett glädjefyllt sätt väcks också 

elevers intresse. Däremot fungerar det inte att komma med pekpinnar och bara säga vad 

elever ska göra som Rektor A berättar. Då alla rektorer känner till samband mellan ökad 

fysisk aktivitet, ökat välbefinnande och förbättrad inlärning ser de att kunskap om fysisk 

aktivitet är viktig att förmedla till eleverna.  

  

För ytterst ska ju allt vi gör syfta till en ökad måluppfyllelse. Det är ju hela tiden det vi ska mäta mot. 

Sen kan de finnas hälsovinster för livet för det ska man ju också utifrån ett livsperspektiv så är ju hur 

mycket man rör sig under uppväxten. Det påverkar ju hela livshälsan så även i äldre åldrar så har du 

nytta av att du har vardagsmotionen. (Rektor B)  

  

När rektorernas syn på skolans ansvar analyseras går det att se samspelet mellan 

transformeringsarenan och realiseringsarenan. Rektorerna har nämnt att skolan har ett viktigt 

ansvar både kring utbildning som att barn och ungdomar är fysiskt aktiva men de kan inte ta 

allt ansvar. Alltså kan skolan ha ett välplanerat arbetssätt (transformeringsarenan) men det 

kanske inte når fram till alla elever alternativt att föräldrar motsätter sig eller inte är med på 

tåget (realiseringsarenan). I realiteten måste alltså även föräldrahemmet bidra till elevernas 

välmående.  

  

3.2 På vilka sätt arbetar rektorerna med formuleringen idag?  

Tema arbetssätt handlar om hur rektorerna arbetar med uppgiften i praktiken, vilket är svar på 

vår andra frågeställning. Under detta tema presenteras två subteman, implementering och 

aktiviteter. Implementering beskriver i huvudsak hur rektorerna strukturerat upp och fördelat 

ansvar för skolans arbetssätt kring fysisk aktivitet. Under aktiviteter beskrivs och jämförs de 

aktiviteter som eleverna har möjligheter till.  
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Figur 3 tema arbetssätt och subteman.  

  

3.2.1 Aktiviteter  

Här presenteras de aktiviteter som rektorerna beskriver att de arbetar med utöver ordinarie 

undervisningstid i idrott och hälsa. Aktiviteterna redovisas med rubriker och beskrivs i det 

tillhörande stycket.  

   

Rastaktiviteter  

Vad som är gemensamt för alla skolor är att de arbetar med att bjuda in till aktiva raster. Det 

rektor A beskriver som tillgängligt för alla elever på skolan, oavsett profil, är framförallt 

spontana fysiska aktiviteter på raster och håltimmar. Eleverna har då möjlighet till rörelse 

både inomhus men även i utomhusmiljö, dessa aktiviteter är elevstyrda.  

   
Så nu har vi tre pingisbord som är igång och spelar hela tiden så fort dem har en ledig rast och så där. 

Sen har vi också ordnat en konstgräsplan här ute man kan lira fotboll och man kan spela typ 

landhockey och så, och sen har vi också lite längre bort har vi basketkorgar och allting så att, att man 

lätt kommer till spel. Sen har vi ett ställe som vi kallar oasen, som är typ uppehållsrum och där får 

man låna då både bollar och pingisbollar och racketar och sånt där, så att det finns en aktivitet. Vi har 

några biljardbord också, dem är väl inte fullt så roliga i dagsläget men åtminstone ett är funktionellt. 

Det är åtminstone att man rör sig så. (Rektor A)  
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Skola D har i likhet med skola A en konstgräsplan som är en multiarena och finns på 

skolgården. Multiarenan har en sarg runt med olika typer av mål på arenans sidor. Denna är 

väldigt populär bland eleverna både på och utanför skoltid. Bollar och annat material till 

arenan hämtar man i skolans cafeteria som också ansvarar för utrustning till pingis- och 

biljardborden samt till air-hockey. Rasterna på skolan är på minst 15 minuter för att man ska 

hinna med att köpa något att äta, eventuella toalettbesök och kanske spela pingis fem minuter. 

Två eftermiddagar i veckan kommer fritidsledare från kommunen som har med sig bland 

annat segways och rullstolar vilka eleverna får testa. På gång på skolgården är ett utegym som 

eleverna också kommer att kunna använda på raster, eftermiddagar och kvällar. Skola C har 

också organiserade rastaktiviteter ledda av skolans fritidspedagoger varje dag. Man erbjuder 

även en promenad för de yngre barnen varje morgon. På liknande sätt som de övriga arbetar 

man med aktiva raster på skola B där eleverna kan använda sig av närmiljön för att vara 

aktiva vilket bland annat innefattar fotbollsplaner och ett utegym. De yngre barnen som går på 

fritidsverksamhet är även ute innan skoldagen börjar, då mellan halv åtta och halv nio.  

   

Rastaktiviteterna finns tillgängliga för alla årskurser och elever på skolan. Ett problem är att 

rektorernas ambition och välvilja inte alltid stämmer överens med de äldre elevernas intressen 

vilket under realiseringsarenan kan medföra en polarisering mellan vilka elever som är aktiva 

och stillasittande. Som rektorerna nämnt under föregående rubrik påverkas elevernas val av 

aktivitet på rasten av vad som anses vara fräckt och en rektor lyfte fram att det oftast är killar 

som utnyttjar multiarenan för bollaktiviteter på rasten. Detta kan ses som en konsekvens av att 

bjuda in till spontana aktiviteter då det oftast är de som är intresserade av att röra på sig som 

tar del av erbjudandena men samtidigt som rektor A menar, vill man inte ha för mycket 

organiserad idrott i skolan. Nästa rubrik lämnar det spontana och en mer planerad strategi för 

att kunna erbjuda mer fysisk aktivitet i skolan presenteras.   

   

Utökad undervisningstid  

Två skolor arbetar med utökad undervisningstid. På skola D har rektorn utökat antalet 

lektioner i idrott och hälsa. I skollagen är det 100 minuter i veckan, det innebär två 50 

minuters pass. Vilket är förfärligt lite. Så vi har gjort så att både 8:orna och 9:orna har 

egentligen istället tre 50 minuters pass, så vi har utökat det rätt så mycket. Extra passet är 
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mer inriktad mot motion istället för teori. Skola A arbetar på ett liknande sätt. När eleverna 

ansöker om att bli antagen till skola A väljer de också en profil. En av de möjliga profilerna är 

inriktad på elevens egen idrott. De elever som valt en inriktning med idrott har mer 

undervisningstid i idrott och hälsa än övriga profiler. De har 90 minuter mer än övriga profiler 

som har beroende på årskurs, två eller tre lektioner i veckan. En del som har valt specialidrott, 

exempelvis fotboll har fem tillfällen per vecka.  

  

Strategin med utökad undervisningstid utformas under transformeringsarenan där rektorerna 

på eget initiativ tar timmar från elevens val men under realiseringsarenan skiljer sig tiden åt 

mellan både årskurser och profil. Största skillnaden är mellan årskurs 7 på skola D som inte 

har någon extra undervisningstid och profilen med specialidrott på skola A som har 90 

minuter extra i veckan. Även under nästa punkt skiljer det sig i tid, både mellan årskurserna 

och mellan skolorna.   

   

Pulspass  

Skola B och C erbjuder pulspass. Rektorn på skola C berättar att årskurs 7 på skolan har 

utöver ordinarie idrottsundervisning ett extra pulshöjande pass på 25 min i veckan. Eleverna 

är då ombytta och aktiviteten kan till exempel vara cirkelträning, styrt av idrottsläraren i 

skolans idrottshall. På skola B har man för eleverna i årskurs nio två extra pulshöjande 

aktivitetspass på 30 minuter utöver ordinarie undervisningstid i idrott och hälsa, i nuläget är 

passen schemalagda innan ordinarie skoldag börjar. Skolan har köpt in material då passen är 

styrda av att man ska komma upp i en viss puls.  

  

Pulspassen är utformade efter forskning som visar att pulshöjande aktivitet har en positiv 

inverkan på elevers inlärningsförmåga och koncentration (Hansen 2016, s. 183).     

   

Koncentration  

Två skolor använder rörelse för att främja en del elevers koncentrationsförmåga. Rektorn 

på skola A berättar att man arbetar med fysisk aktivitet som en åtgärd i elevers 

åtgärdsprogram. En del elever har i sitt åtgärdsprogram att om det börjar spritta i benen så 

gäller två varv runt skolan i högsta hastighet och sen tillbaka  
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Lågstadiet, årskurs F-3, har också ett rörelserum att tillgå när läraren märker att en elev tappar 

fokus. Eleven får då en biljett av undervisande lärare som de tar med sig till personalen i 

rörelserummet. Väl där arbetar man dynamiskt med elevens motorik och övningar på olika 

stationer för att förbättra koncentrationsförmågan i klassrummet när man efter avtalad tid går 

tillbaka till undervisningen. Barnen upplever det som positivt att få gå till rummet och skolan 

vill arbeta med glädje och lusten till rörelse.  

   

Den typ av aktivitet är inte tillgänglig för alla utan mer för den som är i behov utav det. 

Åtgärden är i linje med forskningen som visar på hur fysisk aktivitet påverkar 

koncentrationsförmågan positivt vilket då kan påverka helheten i klassrummet. Det är inte 

bara viktigt att arbeta med helheten i klassrummet utan också med enskilda människan lyfter 

två av rektorerna.  

  

Helhet  

Två rektorer lyfter fram att det är viktigt att arbeta med helheten. Rektor B berättar att 

gemensamt för både låg-, mellan- och högstadiet på skolan är att de har ”livsviktigt” på 

schemat.  

   

[…]där tar vi också upp stresshantering, yoga, förhålla sig till livet för det är också en del av hälsa i 

vida bemärkelse för det är rörelse absolut men också det här med att hantera stress, vi har många 

elever som blir stressade i högstadiet. Vi vill inte att det ska leda till ett självskadebeteende och det är 

jätteviktigt att tidigt jobba med hela människan. (Rektor B)  

   

Rektor B vill också utveckla skolans arbetssätt sett över hela dagar och även 

fritidsverksamheten på mellanstadiet. Just nu försöker skolteamet arbeta fram en modell för 

rörelse som kan ske under hela skoldagen, alltså även under teoretiska pass. Det sistnämnda är 

något som kräver en kompetensutveckling av personalen som inte är förverkligad än. Rektorn 

på skola D lyfter fram att elevhälsan har samtal med elever om deras hälsa, exempelvis 

angående kost och sömn. Helheten inkluderar även elevernas fritid, där det finns utrymme för 

föreningsliv. Två av skolorna har ett samarbete med lokala idrottsföreningar som beskrivs 

under nästa rubrik.   
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Samarbete med lokala idrottsföreningar  

Undervisningen i idrott och hälsa på skola D gästas ibland av lokala idrottsföreningar som 

låter eleverna prova på deras idrott. Rektor C berättar om ett samarbete som finns med en 

lokal idrottsförening.  

   

Volleybollföreningen i staden är väldigt duktiga på att dem kommer ut till skolan, till förskoleklass, 

på en idrottsundervisning så får barnen prova på att spela kidsvolley där och på så sätt och dem 

skickar även ut sina proffs, sina elitspelare, tre amerikanska tjejer, som kommer till skolan och har lite 

volleyboll med elever i 6:e, 7:e klass och pratar engelska.  

   

Ytterligare samarbete med idrottsföreningar på skola C är ”Aktivitet förebygger” som innebär 

att eleverna får välja en idrott och utöva den en period innan de väljer en ny annan idrott och 

utövar den en period. Detta är schemalagt för årskurs 6 hela läsåret och föreningslivet i 

kommunen ansvarar för att leda idrotterna för eleverna på skola C.  

   

Alla aktiviteter som beskrivits ovan sker i möte med eleverna och faller därför under 

realiseringsarenan i läroplansteori. Under realiseringsarenan är det främst tiden som skiljer 

skolorna åt. Skola B har dubbelt så många minuter pulspass i veckan som skola C. Skola A 

och skola D arbetar med mer undervisningstid i idrott och hälsa, på 90 respektive 50 minuter 

vilket också är en markant tidsskillnad. Vad som framkommer är att det extra som erbjuds 

utöver rastaktiviteter inte är för alla elever på skolan eftersom rektorerna på grund av olika 

resurser inte kan organisera för alla årskurser och att det som erbjuds för alla är aktiviteter på 

rasten. Vad som nämnts tidigare är att det inte är alla elever som tar möjligheten till att 

aktivera sig på rasten vilket kan medföra stora skillnader i antalet minuter elever är aktiva.  

   

3.2.2 Implementering  

Gemensamt för alla skolor är att lärarna i idrott och hälsa blir ansvariga för planering och 

genomförande av skolornas aktiviteter. Det framgick tydligt i intervjuerna, till exempel 

uttryckte en rektor följande citat; Idrottsläraren ska naturligtvis hålla i det.  

På skola A har två av fyra idrott- och hälsalärare avsatt tid i sin tjänst för att organisera 

friluftsdagar. På skola B har två förstelärare i idrott och rörelse i uppgift att arbeta fram en 

organisation kring pulspassen och köpa in material samt läsa ny forskning och göra 

studiebesök på andra skolor. På skola C är det också idrottsläraren som genomför det extra 
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pulshöjande passet och på skola D faller det sig naturligt att idrottslärare håller i 

undervisningen. Därefter skiljer sig implementeringen mellan skolorna eftersom de har olika 

aktiviteter.  

  

Skola A hyr lokaler och utrustning från kommunen. Det som rektorn kan påverka och 

verkställa är att köpa in och förbättra material för spontanaktiviteter. Rektorn på skola B 

styrde upp en organisation för att förverkliga de ambitioner som personalen på skolan haft 

innan den nuvarande rektorns tillträde. Hon minskade lärarnas undervisningstid i idrott och 

hälsa så att de fick tid till pulspassens organisation och aktiverade hela personalgruppen så att 

tänket genomsyrar hela skolan. Rektor B måste resursstyra för att kunna genomföra. Rektorn 

på skola C arbetar också med pulspass och var den som kom med initiativet om att börja med 

extra pulspass på skolan. Gemensamt för skola C och D är att det finns en politisk vilja i 

kommunen som värnar om barns fysiska aktivitet. Fritidspersonal som organiserar 

rastaktiviteter och ”aktivitet förebygger” är satsningar från kommunen. Rektorn på skola D, 

måste i likhet med rektor B resursstyra sin verksamhet och anställde fler idrottslärare för att 

kunna öka antalet undervisningstimmar i ämnet. Rektor D menar att [...]man måste ta bort 

något annat. Och då har ju tagit bort elevens val. Jag bryter mot lagen lite grann. Hon tog 

bort elevens val för att kunna realisera det för årskurs 8 och 9. Anledningen till att årskurs 7 

inte får ta del av extra undervisning i idrott och hälsa är för att den årskursen redan har två 

extra pass i IKT och mentorstid som skolan inte får extra pengar för. Rektorn på skola D 

fördelar också rasterna på skolan så att alla klasser inte har rast samtidigt och att de är på 

minst 15 minuter. Utegymmet på skola D utvecklas i samråd med elevrådet på skolan.  

Implementeringsprocessen innefattar hur rektorerna organiserar sin verksamhet för att kunna 

realisera sin ambition om daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. Det framgår 

tydligt att det är idrottslärarna som förväntas att genomföra och genomför aktiviteterna i 

praktiken under realiseringsarenan. Under transformeringsarenan lyfter rektor D fram att hon 

måste ta timmar från ett annat ämne för att kunna verkställa sin tolkning av formuleringen i 

läroplanen. Detta får medhåll från rektor B som också uttrycker att hon måste resursstyra  

verksamheten.  
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3.3 Vilka faktorer påverkar rektorernas arbetssätt?  

Tema faktorer, här sammanfördes de framträdande faktorerna som både kan underlätta och 

förhindra möjligheterna för rektorernas arbetssätt. Tema faktorer är uppdelad i följande 

subteman; population, tid, styrdokument, miljö och ekonomiska faktorer.  

  

Figur 4. Tema faktorer och subteman.  

  

3.3.1 Population  

I det här avsnittet behandlas faktorer som har med populationen att göra. Populationen 

innefattar eleverna och deras föräldrar, lärare på skolan och samhället de verkar i. Vad 

rektorerna på skola B, C och D lyfte fram var att många elever är väldigt aktiva på fritiden. 

Det är en trend i samhället kring skolorna i denna studie att vara föreningsaktiv eller att i äldre 

årskurser gå på gym. Flera elever på skola D elitsatsar på sin idrott och tränar nästan för 

mycket. Rektorns uppfattning är att man snarare borde dra ner på idrotten på fritiden än 

fysiska aktiviteten i skolan. På skola A som har en idrottsprofil kan man anta att eleverna är 

aktiva med sin idrott även på fritiden. Rektorn uttryckte att de finns många vinnarskallar 

bland eleverna på skolan men att det också finns de som sitter mycket på sin fritid. Han 

beskriver eleverna som ambitiösa och att deras intresse ibland krockar med föräldrarnas 

intressen och ambition. Rektorn på skola B beskriver sina elever som högpresterande med 

högutbildade föräldrar som är positiva till satsningen med en aktiv skoldag och att det är en 

jämn socioekonomisk grupp med få elever med utländsk bakgrund. Rektorn på skola C 

beskriver sina elever som väldigt trevliga med en positiv relation till vuxna. Majoriteten av 

föräldrarna har inte eftergymnasial utbildning vilket speglar sig i att de flesta eleverna söker 

sig till yrkesförberedande program på gymnasiet. Eleverna på skola D beskrivs som 
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studiemotiverade, fogliga och att de trivs väldigt bra på skolan. De har inga beteendeproblem 

och föräldrarna är noga med att skolan är viktig. Det är en blandad socioekonomisk elevgrupp 

men ett gynnsamt område som rektorn anser tar hand om sig mat- och motionsmässigt. 

Många elever på skola B och D cyklar till och från skolan. Skola C som har ett stort 

upptagningsområde har elever som får skolskjuts.   

  

Rektorn på skola A uttrycker att det finns många viljor bland personalen, föräldrarna och i 

kommunen som kan vara en utmaning men att i slutändan är det han som bestämmer. Rektorn 

på skola C uttrycker att det är en utmaning att hantera elever som inte vill duscha eller delta 

vilket han uppfattar är något som ökar i samhället. Personalgrupperna på skola B, C och D har 

ett starkt stöd för idrott och en del är själva engagerade. Personalgruppen på skola D 

uppmuntras av sin rektorer att nyttja sitt friskvårdsbidrag och på skola B beviljas 

fortbildningar för en utveckling av kunskap inom fysisk aktivitet.   

  

Faktorn population kan analyseras och förstås med hjälp av realiseringsarenan i 

läroplansteori. Rektorerna berättar hur arbetssätten behöver ta hänsyn till och ha en förståelse 

för eleverna, elevernas föräldrar och personalen på skolan. Hos de skolor som deltagit i denna 

studie nämner tre av rektorerna att många elever är aktiva på fritiden. Detta kan påverka hur 

rektorn planerar arbetssättet för daglig fysisk aktivitet eftersom dagliga pulspass kan bli för 

mycket för eleverna som är mycket aktiva på fritiden. En bra idé under transformeringsarenan 

kan fallera i realiseringen. Även föräldrar och personalens attityd och stöd påverkar 

realiseringsarenan. De flesta av rektorerna nämner att de har bra stöd från dessa två grupper 

vilket underlättar rektorns arbete. Skulle stöd saknas eller motstånd finnas från personal och 

föräldrar kan det istället vara ett hinder för hur arbetssättet realiseras.  

3.3.2 Tid  

Schemaläggning och möjligheterna kring tid är något som alla fyra rektorer berättar påverkar 

hur arbetet med daglig fysisk aktivitet ser ut. I och med att skoldagen är begränsad i sin tid 

och formuleringen i läroplanen tar upp att erbjudanden ska ske inom ramen för skoldagen 

handlar det om, som rektor C berättar, vad som är praktiskt genomförbart. För skola C är 

detta ännu tydligare då skolan har skolskjuts på morgonen till skolan och på eftermiddagen 
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när skoldagen är slut. Eftersom skjutsningen dessutom måste anpassas mellan låg-, mellan- 

och högstadiet påverkar detta möjligheterna för rektor C.  

  

De andra skolorna har ingen skolskjuts att ta hänsyn till vid schemaläggning men rektor A och 

B nämner hur schemat för högstadieeleverna är ganska pressat med inte alltför mycket raster. 

Detta är även en medveten strategi för skola B att högstadieeleverna ska ha så korta raster 

som möjligt utöver lunchrasten eftersom rektor B anser att det inte blir bra med för mycket 

håltimmar. Däremot har de yngre eleverna på skola B längre raster för att hinna gå ut.  

  

Utöver schemaläggning av raster behöver även lektioner i idrott och hälsa lite extra tid. Som 

rektor D berättar är det nödvändigt att planera tid innan och efter för att eleverna ska hinna 

byta om.   

...för idrottslektionen är fredad. På idrottslektionen byter man inte om och duschar, idrottslektionen är 

idrott. Så man måste ha tid före och efter till ombyte. Det måste man uttala, för annars är det inte lönt 

om man ska hinna med alla moment. (rektor D)  

  

Utöver schemaläggning kan tid även ses som en faktor när det handlar om att introducera nya 

arbetssätt. Skola B som är inne på sitt första år med extra pulspass för årskurs 9 är ett exempel 

på detta. Idéerna om utökad fysisk aktivitet har funnits längre hos skolans personalgrupp. 

Rektor B berättar att när uppdraget att arbeta fram ett arbetssätt hamnade hos en av skolans 

lärare så fick hon också påtala att läraren skulle ta ordentlig tid på sig. Det tar tid att få ihop 

ett hållbart arbetssätt och det är viktigare att det blir bra än att förhasta fram ett arbetssätt med 

tydlig brist. Risken som hon berättar är att [...] kasta in någonting som sen blir dåligt. Och så 

kanske vi sätter käppar i hjulet för det vi vill som mål.  

  

Utifrån rektorernas berättelser kan tid analyseras som en ramfaktor. Tiden påverkar både 

utrymme för spontana aktiviteter som fysiska aktiviteter under rasttid men även organiserade 

aktiviteter som lektioner i idrott och hälsa. Medan rektor B vill ha så korta raster som möjligt 

för högstadiet har rektor D avsatt minst en kvarts rast varje gång. Självklart har eleverna olika 

möjligheter att hinna med fysiska aktiviteter under raster på skola B jämfört med skola D. 

Schemaläggning av tid för lektioner i idrott och hälsa måste ta hänsyn till ytterligare tid för 

ombyte som rektor D tar upp. Det går alltså åt ytterligare tid i schemat utöver ren lektionstid. 
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Till skillnad från andra ämnen kräver därför idrott och hälsa ytterligare lite tid i 

schemaläggningen.   

3.3.3 Styrdokument  

Styrdokument, läroplan och skollagen, är det som styr skolans verksamhet uppifrån. Det finns 

en del utrymme för tolkning av läroplanen men vissa saker är fasta och måste efterföljas av 

varje skola. När rektorerna besvarat frågor om och diskuterat kring styrdokument har de 

främst tagit upp faktorer i allmänna läroplanen som timplanen kring just idrott och hälsa. Tre 

av rektorerna nämner hur begränsat antal timmar idrott och hälsa har. Rektor A nämner hur 

idrottstimmarna  historiskt sett minskat vilket han tycker är förfärligt, Rektor C och D nämner 

att de önskar fler timmar till idrott och hälsa. Rektor D tycker till exempel att det är lite för 

mycket timmar till estetiska ämnen i högre årskurser och att de timmarna skulle göra mer 

nytta i idrott och hälsa speciellt då hon ser trenden att fysisk aktivitet minskar i äldre åldrar. 

Rektor C tolkar inte formuleringen i läroplanen som att det är obligatoriskt att ha fysisk 

aktivitet varje dag. Han anser istället att det är en mer effektiv styrning om det skulle ske en 

ökning av timmarna till idrott och hälsa.  

  

Och det bästa sättet att styra är det som politiken är inne på nu där man pratar om att de vill ändra 

timplanen, att det ska vara mer idrottsundervisning i skolan. Det blir reell styrning istället för den 

skrivningen som står där. (Rektor C)  

  

Just timplanen i styrdokumenten är en viktig faktor eftersom det blir en konkurrens mellan 

ämnena. Tre av rektorerna, B, C och D berättar om hur det blir en målträngsel i skolan. Det är 

mycket fastslaget i läroplanen och ämnesplanerna som ska uppfyllas och det kan bli svårt att 

få ihop en helhet. Även om alla rektorerna tycker det är viktigt med fysisk aktivitet nämner 

rektor C att det finns mycket annat i kapitel två i läroplanen som är viktigt och det går inte att 

vara lojal mot allt. Till exempel är värdegrundsarbetet högre prioriterat än daglig fysisk 

aktivitet. Det blir så mycket mål som ska uppfyllas att rektorerna tvingas till en prioritering.  

  

Något som rektor D nämner som en positiv faktor utifrån styrdokumenten är att skollagen 

fördelar ett stort ansvar till rektorn på skolan. Rektorn har därmed ganska stor frihet att styra 

skolan vilket rektor D anser höjer kvalitén för eleverna. Hon berättar också att den här synen 
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inte alltid delas av de ansvariga på kommunen: Huvudman alltså kommunen tycker ibland att 

det är för mycket som ligger på rektorsnivå, för dem kan inte ta beslut någonting om min inre 

organisation.  

  

Det som rektorerna har tagit upp kring styrdokument handlar för det mesta om  

formuleringsarenan men påverkas även utifrån realiseringsarenan. Eftersom tre av rektorerna 

A, C och D tar upp hur timplanen till idrott och hälsa minskat genom åren och skulle behöva 

ökas vilket sker på formuleringsarenan. Skulle timplanen förändras är det något som varje 

skola måste efterfölja istället för att vara något som varje enskild rektor får tolka och 

transformera. Det har också påverkan underifrån realiseringsarenan eftersom rektorerna 

berättar om målträngseln i skolan, i verkligheten blir det för mycket som lärare och elever ska 

hinna med. Målträngseln gör att eleverna inte hinner med alla mål i läroplanen, i realiseringen 

kanske vissa mål faller bort tyvärr av prioriteringsskäl. Tydligt exempel är hur rektor C 

nämner att fysisk aktivitet är viktigt men värdegrundsarbetet har ännu högre prioritet.   

3.3.4 Miljö  

Under miljörubriken beskrivs både inre och yttre miljöer som eleverna vistas i som en del av 

rektorernas strategi för fysisk aktivitet och rörelse. Inre och yttre miljöer kan ge möjligheter 

eller vara till hinder. I följande avsnitt visas exempel på båda fallen. Miljön kan vara en 

svårighet som för skola A där rektorn berättar att [...] det är 700-800 personer här på en liten 

yta som ska gå intakt varje dag.  Men för tre av skolorna A, B och D berättar rektorerna hur 

eleverna har möjlighet till olika aktiviteter utomhus på skolgården. Det kan vara tillgång till 

basketkorgar, fotbollsplan, konstgräsplan, utegym osv. På skola A och D finns även 

pingisbord inomhus där eleverna lätt kommer i rörelse. Rektor B nämner även att skolgården 

med dess läge nära skogen ger en fantastisk möjlighet till motorisk träning. Rektor C har inte i 

detalj beskrivit vilka möjliga aktiviteter som finns på skolgården. Däremot berättar han om  

hur de yngre eleverna börjar dagen med en promenad och att de yngre ofta går ut på rasterna 

så vi antar att det finns olika aktiviteter som eleverna kan sysselsätta sig med på skolgården.  

  

När det handlar om inre miljöer berättar rektor B att i de “vanliga klassrummen” så har elever 

möjlighet att både sitta vid sin bänk och arbeta men de kan även stå och arbeta om de föredrar 

det. Detta för att ge möjlighet till variation och minska stillasittande. Annars har rektorerna 
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tagit upp tillgången till idrottshall och hur idrottshallen ser ut som en påverkande miljöfaktor. 

Rektor A har inte berättat om sin idrottshall men både rektor B och D nämner hur de har 

fantastiska idrottshallar. I kontrast nämner rektor C hur idrottshallen är en punkt han verkligen 

skulle vilja förbättra. På frågan om han är tillfreds med arbetssättet svarar rektor C.  

  

Alltså jag skulle vilja ha bättre fysiska förutsättningar. Jag skulle vilja ha en större idrottshall, jag skulle 

vilja ha som vi var inne på,  omklädningsrum som är moderna. Så att vi kan ha mer idrottsundervisning 

där vi ges möjlighet. Ändå så är vi lyckligt lottade med en simhall här som vi kan använda oss utav. Så 

jag skulle vilja ha bättre fysiska förutsättningar, skulle jag vilja ha. (Rektor C)  

  

Som det går att läsa i ovanstående citat har skola C tillgång till simhall vilket ingen av de 

andra skolorna har på samma sätt. Men idrottshallen och dess omklädningsrum blir en 

begränsande faktor för skola C. Omklädningsrummen begränsar skola C eftersom killarna har 

två omklädningsrum med gemensamt duschutrymme. Det gör det svårt att ha en 

lågstadieklass schemalagd samtidigt som en högstadieklass. De har även en nyare hall som 

komplement men de behöver transportera eleverna med buss till den vilket påverkar tid och 

schemaläggning.  

  

Utöver skolans inre och yttre miljö finns även närmiljön som en faktor kring daglig fysisk 

aktivitet hos eleverna. För skola B och D gör skolans läge att det är många som cyklar till och 

från skolan. Detta är förstås inget som skolan erbjuder som daglig fysisk aktivitet men är en 

faktor i hur mycket barn och ungdomar rör sig varje dag.  

  

Yttre och inre miljöer kan analyseras som ramfaktorer. I denna studie verkar samtliga skolor 

ha en bra yttre miljö som möjliggör olika fysiska aktiviteter för eleverna under raster. En 

skola som saknat yta till skolgården hade kanske inte heller kunnat använda raster som ett 

arbetssätt för daglig fysisk aktivitet. I beskrivandet av inre miljöer är det i huvudsak 

idrottshallen som rektorerna berättat om. Där skola B och D har fantastiska möjligheter med 

sin idrottshall är det istället en begränsning för skola C. Att idrottshallen är liten samt att de 

har få omklädningsrum begränsar rektor C i sitt arbetssätt och hans möjligheter att utöka 

undervisningen i idrott och hälsa.  
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3.3.5 Ekonomi  

Ekonomi är förstås en del av några av de tidigare faktorerna, hur väl ställt har eleverna med 

sin familj hemma (population), miljö kring skolan påverkas av om rektorerna valt att göra 

investeringar i skolgård eller idrottshall. Denna del kommer därför nämna lite kort andra 

ekonomiska bitar som rektorerna tagit upp i intervjuerna.  

  

Rektor A och B berättar båda att de har det bra ställt ekonomiskt med budget i balans. Rektor 

A nämner också att de har ett bra samarbete med kommunen där skolan hyr lokalerna och 

rektorn anser att lokalerna vårdas bättre när eleverna själva använder lokalerna till diverse 

aktiviteter. Medan rektor B berättar om hur de har möjlighet att köpa in konsult  

(fysioterapeut) för att bidra till arbetet med rörelse och hälsa. Men rektor B tar upp hur viktigt 

ekonomi kan vara, finns inte resurserna så måste man som rektor prioritera och se vad kan 

man skära ner på. Då kan det också vara så att det är de extra pulspassen som ryker först 

beroende på målträngseln i skolan.  

  

Rektor D har inte nämnt något stor ekonomisk faktor utöver det som har framkommit i 

tidigare avsnitt i resultatdelen men rektor C tar upp att ökad fysisk aktivitet har en ekonomisk 

aspekt, [...] ska jag ha mer fysisk aktivitet i skolan måste jag ha fler lärare. … Så det är ju 

kopplat till ekonomi.  

  

Ekonomi kan förstås ses som en ramfaktor men kan även påverka de olika arenorna och hur 

arenorna påverkar med varandra. Som rektor B nämner att skolan kan köpa in en 

fysioterapeut för det planerade arbetssättet är det en faktor. Men redan i 

transformeringsarenan kan ekonomi påverka vilket arbetssätt en rektor planerar. Har skolan 

råd att göra extra investeringar för daglig fysisk aktivitet eller måste man skära ner andra 

delar? Skola B har råd men det är inte alla skolor som har. Ekonomi kan också påverkas från 

realiseringsarenan, rektorn kanske startat ett nytt arbetssätt men sedan märker att ytterligare 

personal behöver anställas vilket kräver mer resurser.   
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4. Diskussion  

Syftet med studien har varit att undersöka rektorers arbetssätt för att leva upp till 

formuleringen “Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen” och hur rektorerna motiverar sina arbetssätt. Utöver detta ämnade 

studien även att undersöka potentiella faktorer som påverkar arbetssätten för daglig fysisk 

aktivitet. Följande kommer att behandla en sammanfattning av resultatet och resultat med 

anknytning till tidigare forskning samt en metoddiskussion och tankar om vidare forskning.  

Allting avslutas med en slutsats.   

4.1 Sammanfattande resultat  

De genomförda intervjuerna med fyra olika rektorer har bottnat i följande resultat. Att 

rektorerna tolkar formuleringen i läroplanen om daglig fysisk aktivitet som något viktigt. Det 

finns ett behov av detta eftersom alla rektorer nämner hur de ser en ökad trend med 

stillasittande och inaktivitet hos barn och ungdomar. Denna bild stämmer även överens med 

tidigare studier om barns fysiska aktivitet (Folkhälsomyndigheten 2014, s.36f). Samtliga 

rektorer är pålästa om tidigare forskning på sambandet mellan fysisk aktivitet, välbefinnande 

och inlärningsförmåga. Framförallt studien i Bunkeflo (Ericsson 2003, s.1-2) är något som 

flera rektorer nämner som inspiration till sitt egna arbetssätt. Däremot tolkar inte alla rektorer 

att formuleringen innebär att alla elever ska ha fysisk aktivitet varje dag, rektor C tolkar att 

det är en strävan att erbjuda.  

  

Det som också skiljer sig mellan skolorna är deras arbetssätt kring daglig fysisk aktivitet. 

Skola A har mer fokus på att erbjuda möjligheter till fysisk aktivitet på raster. Skola B har valt 

att utöka med extra pulspass till årskurs 9. Skola C har utökat pulspass till åk 7 men jobbar 

annars framförallt utifrån sin ordinarie undervisning i idrott och hälsa. Även skola D arbetar 

utifrån sin undervisning i idrott och hälsa genom att utöka antalet lektioner från två till tre 

pass i veckan. Gemensamt är att rektorerna fördelar vidare ansvar på lärare i idrott och hälsa 

för att utveckla daglig fysisk aktivitet. Vad som framkommer från skolornas sätt att arbeta är 

att mängden fysisk aktivitet som är schemalagd skiljer sig mellan årskurserna på varje skola. 

Vad som skiljer sig skolorna emellan är framförallt antalet minuter som erbjuds. Det finns 

flera faktorer som påverkar rektorns arbetssätt, i denna studie har dessa sammanfattas under 
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rubrikerna ekonomi, miljö, population, styrdokument och tid. Dessa faktorer kan både 

underlätta eller försvåra rektorns handlingsutrymme.  

4.2 Resultat kopplat till tidigare forskning  

Vad som framkommit i resultaten är att flera rektorer efterlyser en tydligare styrning uppifrån 

politiskt håll. Till exempel har rektorerna efterfrågat ny timplan för idrott och hälsa. Samtidigt 

har Fridolin och Wikström (2016) tidigare tagit upp att skolornas arbetssätt inte ska styras 

politiskt utan varje skola ska ha rätt att anpassa arbetssättet efter sina egna resurser. Utifrån 

läroplansteorin kan detta förstås som samspel mellan arenorna. Eftersom formuleringen är lite 

diffus ger det olika tolkningar under transformeringsarenan. Dessutom har skolorna olika 

förutsättningar att realisera formuleringen i läroplanen. En fysisk förutsättning är exempelvis 

hur stora idrottshallar skolorna har tillgång till. I denna studie är det bland annat en skola där 

rektorn anser att idrottshallens storlek är en begränsning. Studiens resultat visar också att 

antalet minuter, utöver de timmar som finns i timplanen, skiljer sig mellan skolorna. De som 

valt idrottsprofil på skola A är de som har mest undervisningstid med 90 minuter extra per 

vecka. Det är en markant skillnad jämfört med skola C som har 25 minuter extra per vecka.  

Däremellan hamnar skolorna B och D med 60 respektive 50 minuter extra per vecka.   

  

Med detta som utgångspunkt är det ingen skola som erbjuder organiserade aktiviteter så att 

barnen kommer upp i FYSS rekommendationer om 60 minuter fysisk aktivitet om dagen 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2016, s.21ff). Utifrån detta resultat och rektorernas 

berättelser tycker vi oss se att de fyra skolorna tar möjligheten att anpassa arbetssätt utifrån 

sina egna förutsättningar. Att skolor anpassar sina arbetssätt utifrån sina förutsättningar är 

naturligt utefter ramfaktorteorin (Larsson 2014, s. 683). Skolorna har olika lokaler för 

undervisning i idrott och hälsa, olika skolgårdar samt olika möjligheter kring schemaläggning. 

Lokaler, skolgård och schemaläggning är faktorer som sätter ramar för vad som är möjligt att 

erbjuda för eleverna när det gäller fysisk aktivitet. Ramarna kan ses som begränsningar eller 

möjligheter men kan vara en anledning till att det är viktigt med tolkningsutrymme i 

formuleringen i läroplanen. Eftersom förutsättningarna skiljer sig mellan olika skolor är det 

viktigt att skolorna får arbeta på olika sätt. Detta går även i linje med vad Fridolin och 

Wikström (2016) förespråkar, att skolor ska ha rätt att anpassa arbetssättet efter sina egna 

resurser. Det kan dock innebära minskad likvärdighet i erbjudande av daglig fysisk aktivitet. 



33  

  

För att öka likvärdigheten nämner flera rektorer att styrdokumenten skulle kunna formuleras 

mer konkret. Styrdokument är något som påverkar skolors verksamhet i hög grad och alla 

skolor i Sverige måste efterfölja styrdokumenten. Vi tror att en tydligare formulering i 

läroplanen och striktare ramar skulle ge mer likvärdiga erbjudanden av daglig fysisk aktivitet. 

Ansvaret för styrdokumenten ligger hos politiker. Samtidigt är det problematiskt att ställa 

alltför höga krav genom styrdokumenten eftersom olika skolor har olika förutsättningar att 

bedriva fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen.  

  

Dock sker inte all fysisk aktivitet i skolan. Tre av fyra rektorer nämner att majoriteten av 

deras elever är aktiva på fritiden och på den fjärde skolan kan man anta att så är fallet. Det 

finns elever som nästan är för aktiva på grund av tidiga elitsatsningar (rektor D). Men det 

finns också de elever som sitter för mycket (rektor A). Det blir, som tidigare forskning också 

visar, en polarisering mellan dem som är aktiva och de som är inaktiva och båda poler verkar 

under skolans tak (Lundvall & Brun Sundblad 2017, s.45). Det blir en utmaning för skolan, 

som en av rektorerna uttrycker, att komplettera skillnader från föräldrahemmen.  

Förutsättningarna på realiseringsarenan kan alltså påverka vilka arbetssätt som används för att 

realisera formuleringen i läroplanen. Det finns ett ansvar att utjämna skillnader från 

föräldrahemmen men samtidigt ta hänsyn till att vissa elever är mycket aktiva på fritiden. Att 

majoriteten av eleverna är aktiva på fritiden och att tre av fyra rektorer nämner att majoriteten 

av eleverna kommer från välbärgade hem överensstämmer med vad Larsson (2008, s.169ff) 

fann i sin studie. För de elever som är aktiva på sin fritid ser vi att risken med för mycket 

fysisk aktivitet i skolan är att det medför utmattning och utbrändhet. Bland annat eftersom att 

de som oftast är aktiva på raster är de som är föreningsaktiva på fritiden (Lundvall & Brun 

Sundblad 2017, s.45).  

  

Det här är också en av anledningarna till varför Rektor A poängterar vikten av att inte ha för 

mycket organiserad fysisk aktivitet utan att också ge utrymme för spontana aktiviteter på 

raster. En nackdel med spontana aktiviteter på rasten är som rektor C lyfter fram att det är 

svårt att få ut högstadieelever på rasten och att deras val påverkas av vad som anses vara 

fräckt. Detta får medhåll från rektor D som också lyfter fram att det finns en skillnad mellan 

könen. Det är pojkar som i större utsträckning går ut och använder multiarenan till bollspel. 

Att det finns en skillnad mellan könen fann även Folkhälsomyndigheten som gjorde en 
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kartläggning av skolelevers hälsovanor 2014 (Folkhälsomyndigheten 2014, s.36f). De skolor 

som deltagit i studien har alltså haft en elevpopulation som generellt är aktiv på fritiden. Det 

är en verklighet oavsett skola att elevgruppen inte är homogen. Detta går in i rektorernas syn 

på skolans ansvar att utjämna skillnader från föräldrahemmen. Samtliga rektorer är medvetna 

om och vill aktivera de elever som inte är så fysiskt aktiva på fritiden. Det blir problematiskt 

eftersom rektorerna samtidigt vet om att det finns elever som redan är fysiskt aktiva. Om alla 

elever ska delta på utökade pulspass tre dagar i veckan blir det en hög belastning på eleverna 

som är aktiva på fritiden. Men om det endast är de elever som inte är aktiva på fritiden som 

ska delta upplevs det säkert som orättvist.  

  

Pulspass är ett av de exempel på aktiviteter som vissa av skolorna i studien arbetar med. Det 

är också en aktivitet där man tydligt ser om eleverna har rört sig eller inte. Annars är det svårt 

att säga om barns dagliga behov av fysisk aktivitet säkerställs i skolan. Eleverna på de skolor 

som vi undersökt verkar få sitt behov tillfredsställt genom i huvudsak en aktiv fritid och 

aktiva raster. Tidigare forskning visar på att de flesta barnen när de går på gymnasiet inte 

uppnår 60 minuters aktivitet om dagen och att de då är signifikant mer aktiva under skoldagen 

än på sin fritid (Nyberg 2016, s.36f). Eftersom en annan forskning (Iannotti et. al 2009, s.195) 

visar på att motionsvanor följer med upp i vuxenlivet är det, som rektor C uttrycker sig om 

skolans ansvar, viktigt att ge eleverna goda upplevelser av och teoretiska kunskaper om fysisk 

aktivitet som de då har med sig när de lämnar grundskolan. Skola C och D samarbetar också 

med lokala idrottsföreningar vilket också är en möjlighet till god upplevelse av fysisk 

aktivitet. Idrottsföreningar är en möjlig arena för fysisk aktivitet på fritiden.  

  

En aktiv fritid kan vara en ekonomisk fråga i familjehemmet. Rektorerna beskriver att de 

flesta eleverna i studien har det bra socioekonomiskt och således också möjlighet till att vara 

föreningsaktiva på sin fritid. Rektor D och Larsson (2008, s.169ff) har en samsyn kring att 

personer med högre utbildningskapital och högre ekonomiskt kapital, i större utsträckning 

idrottar på sin fritid, organiserad som oorganiserad. Skolverket (2013) rapporterar att det finns 

en segregering mellan skolor som har det bra och de som har det mindre bra ställt. I denna 

studie är det ingen rektor som rapporterar att eleverna på dennes skola är i låg 

socioekonomisk grupp. Därmed kan vi inte uttala oss om eventuella skillnader mellan skolor 

med hög/låg socioekonomisk elevgrupp. Men Skolverket rapporterade redan 2013 att 
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segregeringen ökat och att det leder till minskad likvärdighet (Skolverket 2013). Det har 

sedan dess inte kommit rapporter om att segregeringen minskat. Samtidigt har vi i vår studie 

funnit skillnader mellan skolorna som vi anser medför icke likvärdiga förutsättningar, för 

eleverna, till daglig fysisk aktivitet. Dessa skillnader är mellan skolor som alla beskriver sig 

ha det bra ställt socioekonomiskt. Därför tror vi att skillnaderna mellan skolor i olika 

socioekonomiska skikt borde vara ännu större och påverka likvärdigheten ännu mer. Detta 

eftersom att rektorerna berättar att man behöver styra skolans resurser för att det ska vara 

praktiskt genomförbart att ha mer fysisk aktivitet än vad timplanen i idrott och hälsa kräver. 

Skolor i obalans prioriterar möjligen då andra områden, exempelvis som flera rektorer lyfte 

fram, att värdegrundsarbetet på skolan kommer först.    

  

Rektorerna menar framförallt på att formuleringen i läroplanen är svår att tolka och att den 

under transformeringsarenan kan tolkas på olika sätt vilket i sin tur speglar vad som realiseras 

under realiseringsarenan. En stramare formulering skulle göra det tydligare för rektorerna vad 

som förväntas av dem och deras arbetssätt skulle kunna bli mer likvärdiga. En stramare 

formulering skulle också kunna innebära en större social kontroll i samhället vilket inte heller 

är eftersträvansvärt. Det är alltså en svår balansgång mellan att styra och samtidigt låta 

skolorna arbeta utefter sina resurser och förutsättningar. Balansgången bottnar i den eviga 

frågan om statlig styrning. Hur stor rätt har staten att styra människor? Vi vet att fysisk 

aktivitet är bra för hälsan, hälsosamma människor lever längre och kan bidra mer till 

samhället. Ger dock detta rätt att tvinga människor att leva hälsosamt? Vi tycker inte att staten 

eller någon annan övermakt har rätt att bestämma detta vilket även de flesta politiker håller 

med om. Detta visar sig genom att politiker ger skolor utrymme att anpassa sina egna 

arbetssätt. Fridolin och Wikström (2016) menar på att skolornas tillvägagångssätt för daglig 

fysisk aktivitet i skolan inte ska styras politiskt utan måste vara en fråga om hur skolorna vill 

använda sina resurser. De lyfter bland annat förslag på samarbete med lokala idrottsföreningar 

som två av skolorna redan har, vilket rektorerna påpekar både är en satsning från kommunen 

och en samhällstrend. Även regeringens uppdrag åt statens skolverk (2017) handlar mer om  

att ta fram förslag på hur skolorna kan öka dosen av daglig fysisk aktivitet än om hur skolorna 

ska arbeta.   
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Avslutningsvis diskuteras rektorernas repertoarer. Rektorerna är pålästa om sambandet mellan 

fysisk aktivitet och inlärning som Anders Hansen redogör för i sin bok Hjärnstark (2016) och 

som även Bunkefloprojektet (Ericsson 2003) påvisar. Att rektorerna är pålästa är positivt då 

Skolverket (2009, s.221f) tidigare funnit att rektorerna har stor inverkan på hur framgångsrik 

en skola är. Vi tror att rektorer i högre grad prioriterar daglig fysisk aktivitet om de har 

kunskap om de positiva effekterna kring fysisk aktivitet, välbefinnande och inlärning. Även 

om rektorerna har med sig dessa kunskaper under transformeringsarenan måste rektorerna 

under realiseringsarenan göra en prioritering av de uppgifter som de ska hinna 

med.Värdegrundsarbetet anses viktigast.   

  

4.3 Metoddiskussion  

En stor faktor som påverkat resultatet i studien är urvalet. De få rektorerna som ställde upp på 

en intervju är medvetna om att fysisk aktivitet är en viktigt faktor för elevernas välbefinnande 

och måluppfyllelse i skolan. De rektorer som aktivt avböjde att medverka i studien gjorde det 

av brist på tid. Det hade varit intressant att veta varför de som inte svarade valde att avböja 

intervjuförfrågan. Som Hassmén och Hassmén (2008, s.249) berättar att man kan skicka en 

enkät flera gånger för att öka chansen att få svar hade även vi kunnat mailat rektorerna flera 

gånger om de inte svarade på intervjuförfrågan. Nu kan vi enbart spekulera i om det var för att 

de inte är insatta i ämnet och därför inte känner för att delta.   

  

En annan aspekt som påverkar resultatet är validiteten i data. Vi har utgått ifrån vad 

rektorerna säger och inte kontrollerat vad de faktiskt gör. (Denscombe 2016, s.289).  

  

Ytterligare en faktor som kunde förbättrat studien skulle vara en pilotstudie eller pilotintervju. 

I och med att daglig fysisk aktivitet är ett brett ämne med flera olika infallsvinklar hade en 

pilotintervju förberett oss ännu bättre inför den första intervjun med rektor. I och med att 

litteraturgenomgången var gjord innan första intervjun var vi pålästa inför första intervjun. 

Ändå går det inte att förutsäga hur rektorerna tolkar frågorna eller på vilket sätt och vilken 

synvinkel de väljer att besvara frågan. En pilotintervju skulle gett möjlighet att justera bland 

annat frågornas formuleringar och innehåll, allt för att se till att en riktiga intervjun går så 

smidigt som möjligt. (Patel & Davidson 2011, s.83, 86)  
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4.4 Vidare forskning  

Studien har gett oss flera intressanta nya tankar. En av de frågorna som skulle kunna studeras 

i en framtida studie är strategier för att få äldre elever att fortsätta idrotta och röra på sig. En 

tidigare rapport från Norberg (2017, s.3, 24-31) beskriver att ungas självbild och negativa 

kroppsuppfattning ofta medför minskad fysisk aktivitet i tonårsålder. Detta samtidigt som två 

av rektorerna B och D berättar att deras arbetssätt kring daglig fysisk aktivitet är en del av ett 

större hälsoarbete. På skola B finns “livsviktigt” på schemat och skola D arbetar tillsammans 

med elevhälsan om kost och sömn utöver fysisk aktivitet. En framtida studie skulle därför 

kunna studera hur skolor arbetar med helhetsbilden av hälsa och om elever, lärare och 

rektorer upplever att arbetssättet ger resultat.  

  

En annan möjlig idé för efterföljande studier vore att studera elever på skolor med skilda 

socioekonomiska förutsättningar. Som Skolverket (2013) rapporterar har den 

socioekonomiska segregeringen ökat. Bland annat på grund av brist på resurser har denna 

studie inte kunnat jämföra skolor med olika förutsättningar. En framtida studie skulle både 

kunna riktas mot att jämföra eleverna på olika skolor och hur mycket de rör sig, alltså en 

kvantitativ inriktning på studien. Det skulle också vara möjligt att studera olika arbetssätt och 

strategier från rektorerna, att studien är av mer kvalitativ karaktär.  

4.5 Slutsats  

Resultatet visar att rektorerna tycker att formuleringen i läroplanen är diffus och lätt att säga 

check på genom vad som helst. Formuleringen som anses vara tolkningsbar speglar sig då 

skolornas arbetssätt både har likheter och skillnader sinsemellan. Att erbjuda möjlighet till 

fysisk aktivitet på raster genom en utvecklad skolgård och tillgång till material är en likhet 

skolorna emellan. En annan likhet är att mängden schemalagd fysisk aktivitet utöver 

timplanen skiljer sig mellan årskurserna på skolorna men här finner man också den stora 

skillnaden nämligen antalet minuter som erbjuds. Vi drar slutsatsen att medan skolor arbetar 

på liknande sätt till viss del så finns där även skillnader. Dessa skillnader i arbetssätt är så 

stora att vi anser att det går att ifrågasätta om eleverna har likvärdiga möjligheter till daglig 

fysisk aktivitet. Tidigare forskning har visat sambandet mellan ökad fysisk aktivitet, ökat 

välbefinnande och bättre inlärningsförmåga. Därför ser vi en risk att elever som inte får 
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samma chans till daglig fysisk aktivitet riskerar sämre välbefinnande och sämre 

inlärningsförmåga.   
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Bilaga 1 Käll- och litteratursökning  

  

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka de arbetssätt som 

rektorer har för att leva upp till formuleringen “Skolan ska sträva efter att erbjuda alla 

elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” och hur rektorerna motiverar 

sina arbetssätt. Utöver detta ämnar studien även att undersöka potentiella faktorer som 

påverkar arbetssätten för daglig fysisk aktivitet. Frågeställningar: ● Hur tolkar rektorerna 

uppgiften?  

● På vilka sätt arbetar rektorerna med uppgiften idag?  

● Vad påverkar rektorernas arbetssätt?  

  

  

Vilka sökord har du använt?  

Physical activity school sweden,  

  

  

Var har du sökt?  

Discovery, Google, Google scholar  

  

Sökningar som gav relevant resultat  

Här ska du skriva ner de sökningar som gav material som du har använt för att beskriva 

forskningsläget. Skriv för varje sökning vilken bibliotekskatalog, artikeldatabas eller 

sökmotor på webben det gäller och sedan själva sökningen, dvs hur du har kombinerat dina 

sökord. Ange trunkering (*), booleska operatorer (and, or, not) etc om du har använt dessa i 

sökningen.  

  

Discovery: Physical activity school sweden  

Google: Daglig fysisk aktivitet Exempel:  

Ebsco: Physical education and child* and motivation  

Google Scholar: “Physical education” children school  

  

Kommentarer  

I och med att ämnet är aktuellt har vi inte sökt så mycket i databaser, mycket forskning har 

gått att hitta via artiklar som sedan länkar vidare till diverse forskning bland annat svensk 

forskning som Bunkefloprojektet. Mycket forskning har vi också hittat genom att via tidigare 
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studiers forskningsbakgrund gå ännu längre tillbaka för olika studier som givit intressanta 

resultat.  

  

Bilaga 2 Intervjuguide  

Bakgrund  

● Hur länge har du jobbat som rektor?  

● Hur länge på den här skolan?  

● Hur många elever går på skolan?  

● Hur många anställda?  

● Upptagsområde? (vart kommer eleverna från, endast hemkommun?) ● Hur skulle du 

beskriva eleverna som går på skolan?  

Tolkning av uppgift  

● Vad innebär “daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen” för dig? ● 

Anser du formuleringen vara lätt att tolka?  

● Påverkas din tolkning av praktiska exempel?  

Implementering Processen  

● Hur jobbar ni med daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen?  

● Hur etablerade ni ert arbetssätt?  

● Vem är det som genomför uppgiften i praktiken?   

● Finns det något samarbete med rektorer på andra skolor i närheten/kommunen?  

● Finns det några framträdande faktorer som påverkar/styr ditt sätt att arbeta?    

● Känner du dig tillfreds med arbetssättet?  

Prioritering  

● Hur högt prioriterar du/ni denna uppgift?  

Skolans roll med daglig fysisk aktivitet  

● Vilket ansvar har skolan för barns dagliga fysiska aktivitet?  

● Vilken roll borde skolan ha för att säkerställa barns aktivitetsnivå?  

Nackdelar & Fördelar med uppgiften  

● vilka fördelar ser du med att man har daglig fysisk aktivitet i skolan?  
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● Vilka hinder ser du med att ha daglig fysisk aktivitet?  

Bilaga 3 Informationsbrev till rektorer  

  

Hej …,  

  

Tack för att du vill ställa upp på en intervju för vårt examensarbete som är på avancerad nivå 

och är en del av lärarutbildningen på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Som vi 

skrev i vår första förfrågan handlar vårt examensarbete om daglig fysisk aktivitet i skolan som 

står skrivet i läroplanen för grundskolan. Syftet med vår studie är att undersöka hur rektorer 

tolkar och arbetar med denna uppgift samt vilka faktorer som kan tänkas påverka strategin för 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen.   

  

Intervjun tar ca 30 minuter och kommer att spelas in för att kunna analyseras. En 

transkribering av intervjun kommer att mailas till dig efter intervjun är genomförd för att du 

ska kunna kontrollera att vi uppfattat dig korrekt. Inspelningen kommer behandlas 

konfidentiellt liksom ditt deltagande i studien. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att 

avbryta deltagandet när du vill. Resultatet kommer att presenteras i en uppsats som kommer 

att finnas i en databas. Om du är intresserad av att ta del av arbetet kan vi skicka dig en kopia 

när uppsatsen är färdig.   

  

Det ska bli trevligt att träffa dig.  

Vänliga hälsningar  

  

Larry Li            Johanna Falkenback  

larry.li@student.gih.se        johanna.falkenback@student.gih.se   

         

  


