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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur skolledare på högstadieskolor i Stockholms län talar 

om elevernas möjlighet till daglig fysisk aktivitet under skoltid. Syftet har konkretiserats i tre 

frågeställningar: Hur ser skolledarna på uppdraget i läroplanen om daglig fysiskt aktivitet? 

Hur beskriver skolledarna skolornas arbete med att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet? 

och hur ser skolledarna på fysisk aktivitet i förhållande till lärande? 

 

Metod  

Studien är av kvalitativ ansats och data har samlats in genom intervjuer med fem respondenter 

som arbetar som rektor eller biträdande rektor vid fem olika högstadieskolor. De teoretiska 

utgångspunkterna i studien är läroplans- och ramfaktorteorin. 

 

Resultat 

Majoriteten av skolledarna uppgav att de arbetar för att erbjuda sina elever daglig fysisk 

aktivitet under hela skoldagen och syftet är förbättrad inlärning och hälsa hos eleverna. Hur 

arbetet med fysisk aktivitet sker på skolorna skiljer sig åt och eleverna erbjuds daglig fysisk 

aktivitet genom schemalagda rörelsepass, frivilliga rörelsepass, rörelsepauser i 

undervisningen, förläggning av schema så att eleverna rör sig mellan lektionerna men också 

på raster och under idrottslektioner. Hos skolledarna finns det en tro på att fysisk aktivitet har 

en positiv inverkan på elevernas lärande i form av att det påverkar deras beteende i skolan, 

inte att de blir bättre i ett specifikt ämne.  

 

Slutsats 

Alla högstadieelever erbjuds möjlighet till daglig fysisk aktivitet i mer eller mindre 

utsträckning beroende på vilken skola de går på och hur skolan har valt att arbeta med 

uppdraget i läroplanen. Utifrån hur uppdraget är formulerat i läroplanen kan skolorna anpassa 

hur de ska erbjuda sina elever daglig fysisk aktivitet utifrån skolans förutsättningar. Mycket 

av den dagliga fysiska aktiviteten som erbjuds är frivillig, vilket gör att eleverna inte 

automatiskt blir fysiskt aktiva bara för att de får möjligheten. 

 



 

 

Abstract 

Aim 

The aim of the study is to investigate how school leaders at secondary schools in Stockholm 

County talk about students’ opportunity for daily physical activity during school hours. The 

aim has been concretised into three issues: How do school leaders view the assignment in the 

curriculum on daily physical activity? How do school leaders describe the school's work in 

offering students daily physical activity? And how do school leaders view physical activity in 

relation to learning? 

 

Method 

The study is of a qualitative approach and data has been collected through interviews with 

five respondents who work as principal or assistant principal at five different secondary 

schools. The theoretical starting points of the study are the curriculum and framework factor 

theory. 

 

Results 

The majority of the school leaders stated that they work to offer their students daily physical 

activity and the purpose is to improve the learning and their students’ health. The students are 

offered daily physical activity through scheduled movement training, voluntary movement 

training, movement breaks in teaching, breaks, P.E. lessons and by moving in the school 

buildings. The school leaders underline that physical activity has a positive impact on 

students' learning and also affects their behaviour in school. However, they emphasize that the 

students do not perform better at a specific subject. 
 

Conclusion 

All secondary school students are offered the opportunity for daily physical activity to a 

greater or lesser extent. It depends on how the school has chosen to work with the assignment 

in the curriculum. The schools can choose by them selves how to offer their students daily 

physical activity. Based on the assignment in the curriculum they can make it from each 

schools own condition. Much of the daily physical activity offered is voluntary, meaning that 

students do not automatically become physically active just because they are given the 

opportunity to be physically active. 
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1 Inledning 
I avsnittet presenteras en introduktion till studiens ämne och varför det är aktuellt att 

undersöka.  

1.1 Introduktion 

Fysisk aktivitet har många hälsofördelar för unga människor och idag talas det trots det mer 

och mer om att barn och ungdomar blir allt mer stillasittande och rör på sig allt mindre. 

Forskning visar att barn och ungdomars fysiska aktivitet avtar ju äldre de blir och att den 

fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar behöver ökas (Nyberg 2017, s. 42). Barn och 

ungdomars deltagande idrott och fysiska aktiviteter på fritiden skiljer sig åt beroende på deras 

sociala bakgrund, ålder, kön, kultur och fysiska förutsättningar. Med anledning av att 

idrottsutövandet på fritiden varierar stort är skolan en viktig plats för att nå ut till alla barn och 

ungdomar och ge dem förutsättningar att vara fysiskt aktiva. Något man har sett är att de 

elever som inte är fysisk aktiva på sin fritid till stor del inte heller deltar i undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa. Med anledning av detta måste den dagliga fysiska aktiviteten ske även 

utanför ämnet och vara utan betyg och prestationskrav för att locka alla elever till rörelse. Det 

allmänt skrivna uppdraget i läroplanen om att sträva efter att erbjuda eleverna daglig fysisk 

aktivitet är skrivet för att nå alla elever. Uppdraget vänder sig alltså inte bara till lärare i 

ämnet idrott och hälsa, utan till all personal som arbetar i skolan. (Myndigheten för 

skolutveckling 2005, s.6 f.) Att barn och ungdomar redan tidigt får lära sig att vara fysiskt 

aktiva är en vinst för individen men även för samhället i stort, det är stor betydelse för om 

människan blir fysiskt aktiv senare i livet om de under uppväxtåren får positiva upplevelser av 

rörelse och friluftsliv (Skolverket 2011, s.47).  

 

Uppdraget om daglig fysisk aktivitet blev hela grundskolans ansvar år 2003 när det skrevs in i 

läroplanen (Myndigheten för skolutveckling 2005, s.4). I Skolverkets senaste uppdrag från 

regeringen där en undersökning gjordes gentemot huvudmännen för skolan uppgav de flesta 

av dem att det är upp till varje enskild skola hur detta arbete ska ske och det blir då rektorn 

som har ansvaret (Skolverket 2019, s.11). Barn och ungdomar erbjuds fysisk aktivitet i skolan 

genom ämnet idrott och hälsa men denna undervisning är inte något som sker varje dag. Sett 

till att det är 16 år sedan uppdraget tillkom är det intressant att undersöka om skolorna arbetar 

aktivt för att eleverna ska erbjudas daglig fysisk aktivitet trots att det bara är ett strävansmål 
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som skolorna har att förhålla sig till och inget som är tvingande. Det finns inte inskrivet i 

kursplanerna och det har heller inte preciserats hur detta arbete ska gå till. Flera studier har 

visat att fysisk aktivitet bidrar till flera hälsovinster, även för barn och ungdomar (Berg, et al, 

2016, s. 4ff.) Viss forskning har också påbörjats gällande fysisk aktivitets påverkan på 

förbättrade studieresultat och skolprestation. Resultaten i forskningen kring detta är inte lika 

säkra som för övriga hälsovinster då det inte går att säga exakt vilken frekvens, duration och 

intensitet den fysiska aktiviteten måste utövas på för att få en positiv påverkan på 

skolprestationen hos barn och ungdomar (Berg, et al, 2016, s.6) Även om det ännu inte går att 

säga att fysisk aktivitet leder till förbättrad skolprestation hos eleverna kan det kanske vara 

något som fått skolorna att arbeta mer med daglig fysisk aktivitet om skolledarna tror att det 

på sikt kan leda till att eleverna förbättrar sina studieresultat.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur skolledare på högstadieskolor i Stockholms län talar 

om elevernas möjlighet till daglig fysisk aktivitet under skoltid. Hur ser skolledarna på 

förändringen av läroplanen och att skolan används som arena för fysisk aktivitet för att 

påverka barn och ungdomars hälsa och studieresultat? Anser skolledarna att det sker en 

förändring i skolvardagen bara genom att en mening i läroplanen tillkommer eller finns de 

enligt skolledarna andra faktorer som påverkar i vilken utsträckning elevernas får möjlighet 

till fysisk aktivitet under skoldagen? 

2 Kunskapsöversikt 
I avsnittet presenteras centrala begrepp, bakgrund till det valda ämnet och tidigare forskning 

inom området. Det redogörs även för studiens teoretiska utgångspunkt och hur den används.  

2.1 Centrala begrepp 

De centrala begrepp som presenteras i avsnittet och är genomgående i studien är fysisk 

aktivitet och fysisk inaktivitet samt arena.   

2.1.1 Fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet 

Fysisk aktivitet kan definieras på en mängd olika sätt. I den här studien kommer fysisk 

aktivitet definieras som all kroppslig rörelse som leder till ökad energiförbrukning utöver den 

energin som förbrukas i vila. Fysisk aktivitet kan ske i hemmet, på arbetet, under transporter, 

på fritiden och under organiserad fysisk träning. (Mattsson, Jansson & Hagströmer 2016)  
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Fysisk inaktivitet blir därmed avsaknaden av kroppsrörelse och nära den energiförbrukning 

som är i vila. Den fysiska inaktiviteten benämns olika så som inaktivitet, fysisk inaktiv, 

otillräckligt fysisk aktiva och stillasittande och det är då de individer som inte uppfyller 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. En människas dag består av en blandning av fysisk 

aktivitet (rörelse på olika ansträngningsgrad) och inaktivitet (liggande, sittande, stående). 

(Ibid)  

2.1.2 Arena 

I denna studie återkommer begreppet arena. Dels avser det skolan som en fysisk plats som 

används för att implementera fysisk aktivitet i barn och ungdomars vardag men också att 

skolan är en plats där möjligheter till fysisk aktivitet skapas tillsammans av dem som befinner 

sig där (Pellmer Wramner, Wramner & Wramner 2017, s.81 f). Arena förekommer även inom 

läroplansteorin där tre olika arenor är centrala kring läroplanen. Här handlar det inte om en 

specifik plats utan arbetsprocessen med vad som anses vara giltig kunskap. (Linde 2012, s.7 f) 

De olika arenorna behandlar hur en läroplan tas fram, tolkas och verkställs genom 

undervisningen utifrån strukturer och regler och hur tolkandet och verkställandet i sin tur 

påverkas av normer och värderingar både på samhälls- och individnivå.  

2.2 Bakgrund 

2.2.1 Läroplanen 

Att arbeta med barns och ungas rörelse är något som skett i skolan under mycket lång tid. 

Ansvaret för elevernas kroppsövningar har under hela den moderna svenska skolan varit 

förlagt till ämnet idrott och hälsa. Larsson beskriver skolans rörelseuppdrag som det ser ut 

idag som formulerat i två delar, den allmänna delen i läroplanen samt kursplanen för ämnet 

idrott och hälsa. Med anledning av att läroplanen inte är konstant måste lärare öva upp sin 

förmåga att analysera styrdokumenten ur ett didaktiskt perspektiv, för att inte bli begränsade 

till de anvisningar som gällde vid tiden för utbildningen och utvecklandet av sin 

yrkesidentitet. (Larsson 2012, s. 36 f.) Larsson betonar vidare att ”En läroplan är inte skriven i 

sten, den ändras hela tiden.” (2012, s. 37)  

 

I dagens Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står det att: 

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

hela skoldagen” och ”även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas” (Skolverket 2018, 
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s.7 f.). Uppdragen lades till i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lpo 94) under år 2003 (Myndigheten för skolutveckling 2005, s.4). 

Genom förändringen av läroplanen 2003 har fysiska aktiviteter inte bara blivit lärarna i idrott 

och hälsas angelägenhet utan något som hela skolan måste ta ansvar för. Tillägget i läroplanen 

kan ses utifrån en kvantitativ och en kvalitativ dimension av elevernas fysiska aktivitet. Den 

kvantitativa handlar om hur mycket och hur intensiv och den kvalitativa utifrån ämnet idrott 

och hälsa det vill säga hur eleverna rör sig och i vilket syfte. (Larsson 2012, s. 36 ff.) 

 

Under 2005 lämnade Myndigheten för Skolutveckling (nuvarande Skolverket) in en 

slutrapport om implementeringen av det nya uppdraget i läroplanen. Den visade att det var 

lättare att hitta former för daglig fysisk aktivitet i de yngre åldrarna och svårare i de senare 

åren i grundskolan och gymnasieskolan, utöver lektionerna i ämnet idrott och hälsa. Den 

visade också att en framgång i arbetet var deltagande och engagemang från vuxna och att 

rektorn var stödjande och drivande i arbetet, samt att arbetet var kopplat till skolutveckling 

och på så sätt främjar elevernas kunskapsutveckling. (Myndigheten för Skolutveckling 2005, 

s.2) I propositionen som föranledde ändringen i läroplanen påpekades det att skolan har en 

viktig roll när det gäller elevernas hälsa eftersom de tillbringar stor del av sin tid där och 

därför bör fysisk aktivitet finnas med som en del av skolans vardag. I läroplanen ges inga 

anvisningar om hur mycket tid som bör anslås per dag för fysisk aktivitet eller närmare 

definition av vad som menas med fysisk aktivitet. Däremot ger regeringen ett riktmärke om 

30 minuter fysisk aktivitet per dag under skoldagen. (Budgetpropositionen 2004, s.80) För att 

fysisk aktivitet ska bli en naturlig del av skoldagen och få en varaktig effekt får fysisk 

aktivitet inte ses som ett ämne eller någon annan avgränsad aktivitet som enbart sker på 

särskild tid (Myndigheten för skolutveckling 2005, s.4).  

 

De barn som inte är fysisk aktiva på fritiden verkar inte heller delta i undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa. Skolans arbete med att bidra till att eleverna utvecklar ett livslångt intresse 

för att vara fysiskt aktiva kan därmed inte begränsas till ämnet idrott och hälsa. Deltagandet i 

idrott och fysisk aktivitet på fritiden varierar och skiljer sig åt beroende på barn och 

ungdomars sociala bakgrund, ålder, kön, kultur och olika fysiska förutsättningar. Med 

anledning av den varierade idrottsutövningen på fritiden är skolan en viktig plats för att kunna 

nå alla barn och ungdomar med fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten i skolans vardag ska 

vara utan prestations- och betygskrav där kreativitet, lust och lek ska vara i fokus för att locka 

med sig alla barn och ungdomar. Däremot är ämnet idrott och hälsa viktigt för att eleverna ska 
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kunna utveckla sina kunskaper om fysisk aktivitet och dess påverkan, samt bidra till att 

eleverna får erfarenhet av olika former av fysiska aktiviteter som anpassas efter individen. 

(Ibid, s.6 f.) I kursplanen för ämnet idrott och hälsa i Lgr 11 talas det om att människors 

välbefinnande grundar sig på fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil. Något som har stor 

betydelse för att människor blir fysiskt aktiva senare i livet är positiva upplevelser av rörelse 

och friluftsliv under uppväxtåren. Kunskaper och färdigheter i idrott och hälsa är något som är 

en tillgång både för individens välmående men också för samhället i stort. (Skolverket 2018, 

s.47) 

2.2.2 Rekommenderad fysisk aktivitet och dess fördelar 

Följande rekommendationer har tagits fram för att främja fysisk och psykisk hälsa samt fysisk 

aktivitet under uppväxten och på så sätt påverka den framtida hälsan och minska risken för att 

utveckla sjukdomar i vuxenlivet.  Alla barn och ungdomar (6-17 år) rekommenderas en 

sammanlagd fysisk aktivitet på minst 60 minuter per dag. Den fysiska aktiviteten ska vara 

främst aerob och intensiteten av måttlig till hög karaktär, vilket innebär att den minst ska ge 

en viss ökning av puls och andning. Fysisk aktivitet under hög intensitet bör ske minst tre 

gånger i veckan och aktiviteter som stärker muskler och skelett bör även de ingå minst tre 

gånger i veckan. Vad gäller barn och ungdomar med ett sjukdomstillstånd eller en 

funktionsnedsättning bör de vara så fysiskt aktiva som deras tillstånd medger, om de inte kan 

nå upp till rekommendationerna. (YFA 2015-11-15) 

 

Hälsovinster som har visat sig hos fysiskt aktiva barn och ungdomar är förbättrad kondition, 

ökad muskelstyrka, förbättrad skeletthälsa, kardiovaskulär hälsa (sänkt blodtryck och 

förbättrade blodfetter hos de barn med denna problematik), metabol hälsa (viss minskning av 

kroppsfett hos de barn som har övervikt/fetma), mental hälsa genom ökad självkänsla och 

minskade symtom för depression och även vinster i form av förbättrad skolprestation och 

testresultat. Hälsovinsterna av fysisk aktivitet bedöms vara större än eventuella risker (YFA 

2015-11-15) och mer än 60 minuters fysisk aktivitet varje dag ger ytterligare hälsoeffekter 

(Pellmer Wramner, Wramner & Wramner 2017, s.50).  

 

Fysisk aktivitet är all typ av rörelse som ger en ökad energisomsättning obereoende hur den 

genomförs (Pellmer Wramner, Wramner & Wramner 2017, s.49). Brist på fysisk aktivitet kan 

vara den bidragande faktorn till en rad sjukdomar så som högt blodtryck, diabetes typ 2, 

övervikt, benskörhet och även vissa cancerformer. Förutom att fysisk aktivitet motverkar 
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specifika sjukdomstillstånd bidrar det till psykologiska fördelar som känslan att kunna 

påverka sin egen situation och sitt oberoende. Fysisk aktivitet har både hälsofrämjande och 

förebyggande egenskaper och fysisk inaktivitet är en riskfaktor som kan vara förödrande för 

hälsan. (Ibid, s.49 ff.) Inom folkhälsoarbetet har arenaperspektivet ökat under de senaste 

deceninerna. Detta gäller speciellt arenor där människor spenderar stor del av sitt liv, såsom 

skolan. Perspektivet kan vara mobiliserande och bidra till en helhetssyn som utgår från många 

människors och gruppers vardag. Skolan är under lång tid en del av barn och ungdomars 

vardag och upplevelser och på så vis sätter den prägel på deras levnadsvanor och därför bör 

hälsofrämjande arbete ske i skolan. Elever, lärare, föräldrar och annan resurspersonal bör  alla 

vara delaktiga i detta arbete. (Ibid, s.81 f.) 

2.2.3 Skolverkets uppdrag från regeringen 

Under 2018 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att lämna förslag som syftar till att 

eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska få mer rörelse 

under hela skoldagen och ett förslag var en ändring av läroplanen. I Skolverkets uppdrag 

ingick även att analysera i vilka årskurser de extra 100 timmarna idrott och hälsa skulle 

placeras ut för att få största möjliga effekt. (Utbildningsdepartementet 2018)  

 

I redovisningen av uppdraget har Skolverket tolkat att utökningen av undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa ska bidra till att eleverna får fler möjligheter till rörelse under skoltid. Med 

anledning av detta kom Skolverket med rekommendationen att merparten av utökningen i 

ämnet ska läggas i årskurs 6-9, då det framkommit i en rapport hos Folkhälsomyndigheten att 

eleverna i högstadiet rör på sig minst. Skolverkets riktlinje för fördelningen av timmar var 20 

timmar till mellanstadiet och 80 timmar till högstadiet. Utökningen av timmarna i ämnet idrott 

och hälsa genomfördes från och med den 1 juli 2019. (Skolverket 2019, s.4)  

Under uppdraget genomförde Skolverket även en enkätundersökning till huvudmännen för 

skolorna, om deras arbete med att erbjuda daglig fysisk aktivitet till sina elever. Det framkom 

att det skiljer sig åt mellan hur och i vilken grad huvudmännen arbetar med frågan om daglig 

fysisk aktivitet. Många av huvudmännen uppgav att deras skolor arbetar med fysisk aktivitet 

men att det framförallt sker på eget initiativ av skolorna. (Ibid, s.11)  

2.2.4 Sammanfattning av bakgrund 

Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar har flertalet kroppsliga hälsovinster och vinster i form 

av förbättrade studieresultat. Fysisk aktivitet är all typ av rörelse som ger en ökad 
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energisomsättning obereoende hur den genomförs och barn och ungdomar rekommenderas en 

sammanlagd fysisk aktivitet på minst 60 minuter per dag.  

 

Skolans rörelseuppdrag gällande fysisk aktivitet är idag uppdelad i två delar: den allmänna 

delen i läroplanen samt kursplanen för idrott och hälsa. Sedan förändringen av läroplanen 

2003 har fysiska aktiviteter blivit hela skolans ansvar, inte bara lärarna i idrott och hälsa. 

Skolan har en viktig roll när det kommer till elevernas hälsa eftersom eleverna spenderar 

mycket av sin tid i skolan. Den dagliga fysiska aktiviteten i skolan ska därmed vara utan 

prestationskrav för att locka alla elever till rörelse, även de som inte är fysiskt aktiva på sin 

fritid eller deltar i idrottsundervisningen. Vid en undersökning som Skolverket genomförde 

2018, där skolans huvudmän tillfrågades om den dagliga fysiska aktiviteten, visade det sig att 

skolorna arbetar med daglig fysisk aktivitet men att det till största delen sker på initiativ från 

skolorna själva. I samma undersökning gav Skolverket förslag på att den utökade timplanen i 

ämnet idrott och hälsa ska förläggas i årskurs 6-9 eftersom eleverna på högstadiet är minst 

fysiskt aktiva.  

2.3 Forskningsläge 

I avsnittet kommer tidigare forskning inom området att presenteras utifrån barn och 

ungdomars fysiska aktivitetsmönster.  

2.3.1 Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar.  

I den första nationella studien som genomfördes med rörelsemätare (accelerometer) var det 

endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som uppnådde 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. Mest aktiva var de yngre pojkarna och minsta aktiva 

var de äldsta flickorna på gymnasiet (Nyberg 2017 s.36). I studien deltog närmare 1700 elever  

i olika åldrar från 51 skolor och av dessa var det slutligen ca 800 elever som bar 

accelerometern tillräckligt länge för att deras resultat skulle kunna analyseras (Ibid, s.32). 

Resultatet visade att majoriteten av eleverna inte nådde upp till hälsorekommendationerna om 

fysisk aktivitet. Vilket visar detsamma som tidigare forskning gjort, att ungas fysiska aktivitet 

avtar ju äldre de blir och att den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar behöver ökas. 

(Ibid, s.41)  

Gymnastik och- idrottshögskolan (GIH) fick i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att 

genomföra en undersökning med aktivitetsmätare och enkät under vårterminen 2018. 
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Deltagarna i studien bar en aktivitetsmätare under en vecka, fyllde i en sömndagbok samt 

besvarade enkäten Skolbarns hälsovanor 2017/2018. Rapporten beskriver barn och 

ungdomars rörelsemönster och är baserad på resultat från 11-, 13-, och 15-åringar. Resultaten 

visade att barn och ungdomar var inaktiva största delen av sin vakna tid. Den inaktiva tiden 

hos ungdomarna ökade med stigande ålder och den inaktiva tiden var jämnt fördelad över 

veckan med skoltid, fritid och helg. Elvaåringarna var mer aktiva än de äldre eleverna och 

pojkar mer aktiva än flickor. Cirka 35 procent av veckans totala fysiska aktivitet skedde under 

skoldagen om man tittade på intensiteten måttlig till hög nivå. De som skattade sin hälsa som 

god var mer fysisk aktiva och hade mindre tid då de var inaktiva i jämförelse med de som 

skattade sin hälsa som dålig. (Folkhälsomyndigheten 2019)  

I en nyligen publicerad studie från World Health Organization (WHO) visade resultaten att 

majoriteten av ungdomar världen över inte är tillräckligt fysiskt aktiva, vilket gör att deras 

nuvarande och framtida hälsa är i riskzonen för att leda till ohälsa och att det krävs 

brådskande åtgärder för att höja ungdomars nivåer av fysisk aktivitet. WHO upprättade under 

2018 en global handlingsplan för fysisk aktivitet (GAPPA) vid Världshälsoförsamlingen 

(WHA), där medlemsländerna gick med på ett nytt mål om att minska den otillräckliga 

fysiska aktiviteten hos ungdomar med 15 procent till år 2030. Med anledning av detta mål 

togs denna studie fram för att stödja agendan om behovet av ökad fysisk aktivitet. Studien 

visar att över 80 procent av ungdomarna (11-17 år) i ett globalt perspektiv inte når upp till 

rekommendationerna om att vara fysisk aktiva minst en timme per dag och att flickor är 

mindre aktiva än pojkarna. Studien genomfördes genom att analysera redan befintlig data från 

146 länder (298 undersökningar) där tvärsnittsstudier hade genomförts och urvalet varit 

slumpmässigt med minst 100 individer och insamlat från totalt 1.6 miljoner skolungdomar. 

Data som använts i studien har varit självrapporterad och ingen data som gjorts med bärbara 

enheter så som accelerometer har inkluderats. (Guthold et. al. 2019, s.1 ff.)  

I studien såg författarna förutom en negativ global trend även en negativ utveckling hos 

svenska ungdomar över tid. År 2001 var 83,6 procent av ungdomarna inaktiva och 15 år 

senare, 2016, hade siffran ökat till 84,7 procent. Sverige var sämst i Norden, där Finland var 

bäst och under 15 år har lyckats sänka andelen fysisk inaktiva från 78,2 procent till 75, 4 

procent. (Guthold et. al. 2019, s.6) Örjan Ekblom, docent vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH), uttalade sig om resultaten i en artikel i Dagens Nyheter ”WHO: 
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svenska ungdomar rör sig minst i Norden” (2019) och sa att resultaten beror på att Finland har 

ett systematiskt arbete för fysisk aktivitet, något som man i Sverige saknar på nationellt plan. 

Vid en systematisk översynsstudie studerades effektiviteten av skolbaserade interventioner för 

att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar (6-18 år) i flertalet länder. Det framkom en 

del bevis på att fysiska aktivitetsinsatser i skolan har en positiv inverkan. Barn som utsätts för 

skolbaserade fysiska aktivitetsinsatser är ungefär tre gånger mer benägna att delta i fysisk 

aktivitet som genomförs på måttlig till hög intensitet än de som inte utsätts. Resultaten visade 

att varaktigheten av fysisk aktivitet ökade medan tv-tittandet minskade och påvisade en 

förbättrad syreupptagningsförmåga och kondition. Den skolbaserade fysiska aktiviteten 

visade inga positiva effekter på blodtryck, blodfetter, kroppssammansättning och puls och inte 

heller för ökad fysisk aktivitet på fritiden. För att få effekt av skolinterventionen krävdes 

minst att någon form av undervisningsmaterial användes och att ändringar i läroplanen 

genomfördes. (Dobbins et al. 2013, s.1 f.)    

Fröberg (2018, s.134) undersökte objektivt stillasittande och fysisk aktivitet hos 114 

ungdomar fördelade på tre olika skolor i Göteborg. Det gjordes även i samband med detta en 

utvärdering av effekten av interventioner i förhållande till dessa variabler. I studien användes 

accelerometrar och frågeformulär för att mäta stillasittandet (fysisk aktivitet respektive 

involvering i idrottslig verksamhet samt träningsfrekvens och träningsduration). Data till 

studien samlades in vid tre olika tillfällen; i början av årskurs 7, 8 och 9.  

Resultatet av studien visar att majoriteten av ungdomarna var stillasittande under den vakna 

tiden medan en mindre tid ägnades åt lätt fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på måttlig till 

hög intensitet. Hälften av ungdomarna nådde upp till målet om 60 minuters daglig fysisk 

aktivitet eller mer på måttlig till hög intensitet. Resultatet visade också att ungdomar som var 

involverade i organiserad idrottslig verksamhet var mer fysiskt aktiva på måttlig till hög 

intensitet än de som inte var involverade i organiserad idrottslig verksamhet. Sett över hela 

studien ökade stillasittandet och den fysiska aktiviteten minskade mellan årskurs 7-9, mer hos 

flickor än hos pojkar. En interventionsstudie med fokus på egenmakt (empowerment) 

genomfördes på en av skolorna samtidigt och eleverna fick delta i 31 interventionstillfällen 

med fokus både på kunskaper inom området samt fysiska aktiviteter. Interventionen hade 

ingen positiv inverkan på stillasittande, fysisk aktivitet på måttlig till hög intensitet, 
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träningsfrekvens eller träningsduration vid jämförelse med de två kontrollskolorna. (Fröberg 

2018, s.133 ff.)  

I en studie som genomfördes på elever i årskurs 9 under hösten 2018 stod idrotten på deras 

fritid i centrum. Inriktningen var på vilket sätt och i vilka former ca 1000 ungdomar från 

skilda boendemiljöer i Sverige tog del av det idrottsutbud som de erbjuds under sin fritid. 

(Larsson 2019, s.31) Studien visar bland annat att alla ungdomar inte har samma möjligheter 

att vara idrottsaktiva på sin fritid. Socioekonomi var en aspekt som påverkade skillnader i 

ungdomars idrottsvanor, detta genom att ungdomar med lågt ekonomiskt- och utbildnings 

kapital i lägre grad var medlemmar i en idrottsförening än ungdomarna med högt utbildnings- 

och ekonomiskt kapital. I gruppen som var medlemmar i lägre grad var 30 procent 

medlemmar i jämförelse med 80 procent medlemmar för de med högre socioekonomisk 

position. De ekonomiska förutsättningarna var till större del avgörande än de 

utbildningsmässiga vad gällde medlemskap. Förutom socioekonomiskt kapital påverkade 

även i vilken stad ungdomar växte upp samt om de var flicka eller pojke vilka möjligheter de 

hade att vara en del inom idrottskulturen på sin fritid. Dessa aspekter var och en för sig, har 

inverkan och betydelse för ungdomars idrottsvanor och visar att ungdomarna har olika 

möjligheter att utöva idrott. (Ibid, s.44 f.) 

2.3.2 Fysisk aktivitet och studieresultat 

Vid en systematisk översynsstudie utgick författarna (Rasberry et al. 2011, s.10 f.) från 43 

befintliga artiklar med innehåll från 50 olika studier som publicerats mellan år 1985-2008 för 

att undersöka sambandet mellan skolbaserad fysisk aktivitet och studieresultat. Studierna var 

främst interventionsstudier och genomförda på barn och ungdomar i skolåldern, 5-18 år. 

Artiklarna utgick från fyra skolbaserade kontexter för fysisk aktivitet och variabler som 

påverkade studieresultat.  Kontexterna för fysisk aktivitet var daglig fysisk aktivitet, fysisk 

aktivitet under rast, klassrumsbaserad fysisk aktivitet och deltagande i sportprogram 

arrangerad av skolan men utanför ordinarie skoltid. Variablerna för studieresultaten 

organiserades i tre kategorier: kognitiva färdigheter och attityder, akademiskt beteende 

(inverkan på studieresultat) och akademisk prestation (provresultat).  

 

I resultatet fann författarna totalt 251 samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat. Strax 

över hälften av alla samband var positiva, 50,5 procent, 48 procent var icke signifikanta och 

1,5 procent var negativa. Resultaten tyder på att fysisk aktivitet antingen har en positiv 
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inverkan på studieresultat eller så finns det inget samband mellan fysisk aktivitet och 

studieresultat. (Rasberry et al. 2011, s.10) De positiva sambanden visade att det fanns 

betydande bevis för att fysisk aktivitet kan bidra till förbättrade studieresultat (inklusive betyg 

och standardiserade provresultat). Resultaten antydde också att fysisk aktivitet kan påverka 

kognitiva färdigheter och attityder samt akademiskt beteende, vilket bidrar till förbättrade 

studieresultat. Här fann författarna komponenter som förbättrad koncentration, 

uppmärksamhet och klassrumsbeteende. Slutligen fann de att öka eller upprätthålla den 

befintliga tiden för avsedd idrottsundervisning kan hjälpa och verkar inte ha en negativ 

inverkan på studieresultaten. (Ibid, s.18)  

I Bunkeflostudien undersöktes det om det är möjligt att ändra barns livsstil och hälsa genom 

daglig fysisk aktivitet i skolan, eftersom skolan är den enda plats där det finns möjlighet att nå 

ut till alla barn. Inom projeket undersöktes elever på Ängslättskolan i Bunkeflostrand i Malmö 

med start år 1998, inom studien fanns en interventionsskola och tre kontrollskolor. Syftet var 

att utvärdera om daglig motion på skolschemat påverkade hälsofaktorerna benmassa, 

muskelstyrka och frakturer och även hur skolresultatet påverkades av mer fysisk aktivitet i 

skolan. Före interventionen hade samtliga skolor lika mycket idrottsundervsining, det vill 

säga 60-90 minuter per vecka och vid starten utökade Ängslättsskolan mängden fysisk 

aktivitet till 40 minuter per dag för alla elever i årskurs 1 och de andra fortsatte på samma sätt, 

detta pågick under hela grundskoleperioden. (Karlsson 2017, s. 79 ff.)  

Innan skolstart förekom inga direkta skillnader mellan testresultaten hos eleverna men redan 

ett år efter start hade eleverna på interventionsskolan blivit mer fysiskt aktiva, denna positiva 

effekt kvarstod under hela grundskoletiden. Resultatet indikerar att ökad fysisk aktivitet under 

tillväxtperioden hos barn har en gynnsam påverkan på deras skelett och muskulatur. En 

ökning av antalet frakturer som normalt uppkommer i puberteten uteblev med den dagliga 

fysiska aktiviteten i skolan. Skolprestationerna förbättrades också, pojkar som fick ta del av 

extra idrott i skolan förbättrade sina slutbetyg och en större andel var behöriga till gymnasiet. 

Hos flickorna i studien sågs ingen förändring i skolprestation, resultaten var redan så pass bra 

innan studien påbörjades att det var svårt att höja dem ytterligare. Genom studien har det 

påvisats vilken betydelse daglig fysisk aktivitet har i skolan. I och med förändringen av 

läroplanen 2011 där ämnet idrott och hälsa inte längre bara är ett praktiskt ämne bör skolorna 

fundera över hur de kan förbättra möjligheterna för eleverna att vara fysiskt aktiva utanför 

själva ämnet idrott och hälsa. (Karlsson, 2017, s. 83 ff.) 
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2.3.3 Sammanfattning av forskningsläget 

Vare sig de tidigare studierna är gjorda med accelerometer eller självskattad enkät visar de att 

barn och ungdomar inte når upp till rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet om 60 

minuter och att de inte har samma möjligheter att vara fysiskt aktiva på sin fritid, vilket beror 

på flera olika faktorer. Vad gäller skolbaserade interventioner fann man viss bevisning för att 

det fungerar när det handlade om att öka den dagliga fysiska aktiviteten, men inte någon 

direkt påverkan på fysiologiska aspekter.  

Vad gäller den fysiska aktivitetens påverkan på studieresultat, visade studier att det förekom 

positiva samband gällande ökad fysisk aktivitet, studieresultat och beteende i skolan och att 

en utökad- eller befintlig tid för idrottsundervisningen inte hade en negativ inverkan på 

studieresultaten.  

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

I avsnittet presenteras studiens teoretiska utgångspunkt som utgår från läroplansteorin och 

även ramfaktorteorin som är en del av denna.  

2.4.1 Läroplansteori 

Läroplansteorin fick sitt genomslag i Sverige under 1970-talet. Skolan är en del av dagens 

samhälle, vilket i sin tur påverkar hur undervisningen i skolan bedrivs. När utbildning och 

undervisning sker i organiserade former som i skolan och inte bara genom iakttagelser och 

utformning av vanor i arbete och vardagsliv, då uppstår med nödvändighet behovet av att 

välja ut och organisera det som ska gälla som kunskap värd att förmedla. Läroplanerna anger 

på så sätt vad som är giltig kunskap. (Linde 2012, s. 23) Med läroplanens uppbyggnad finns 

stor frihet till tolkning och på så sätt ställs stora krav på lärare och skolledare att eleverna ska 

lyckas med det som står i läroplanen (Ibid, s.7 f.). Från 1960 talet och framåt har insikterna 

växt om att det faktiska innehållet påverkas av andra faktorer än föreskrifter och intresset har 

riktats mot att studera innehållet i undervisningen och de faktorer som påverkar denna (Ibid, 

s.11).  

 

Läroplansteorin belyser läroplanen och undervisningen i skolan utifrån tre olika arenor: 
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Formulering: Urvalsprocesser och förhandlingar inom politiken som leder fram till 

föreskrifter för vad som ska gälla i ett skolsystem till exempel vilka ämnen som ska läsas, tid, 

mål och innehåll (Linde 2012, s.23).  

 

Transformering: De tolkningar, tillägg och avdrag som görs från den formulerade läroplanen 

samt alla andra faktorer som påverkar innehållet. Läroplanen är en av flera faktorer som 

påverkar innehållet i skolan. Allt styrs inte via läroplanen, utan den är ett uttryck för 

kompromiss, överenskommelser och önskad utveckling. När en ny läroplan kommer till eller 

förändras kan det ses som en strävan efter att reformera skolans innehåll. (Linde 2012, s.55)   

 

I det rationella perspektivet är målen för reformen tydligt definierade och de metoder för 

genomförande som väljs är valda därför att de tillåter det mest effektiva sättet att nå målen. 

Problemet här kan vara att reformera rationellt endast existerar i en tänkt idealsituation och i 

dokumentet frångår man verklighetens komplexitet. Innehållet i en reform anpassas till 

långsiktiga trender och aktuellt modernt tänkande och på så sätt vinner förslagen anhängare. I 

verkligheten uppstår en formell organisation som är den rationella bilden av reformen, och en 

informell organisation för att hantera den komplexa vardagliga verksamheten. Man låtsas att 

den avsedda reformen genomförs enligt planerna men man accepterar att verkliga 

förändringar sker genom långsiktig utveckling i organisationerna. (Linde 2012, s.55 f.)  

 

Realisering: Är själva verkställandet av undervisningen, vilket består av lärarnas 

undervisning och elevernas verksamhet under lektionerna. Här är kommunikation och 

aktivitet i centrum i klassrummet samt elevernas mentala processer i att tillgodogöra sig 

kunskapen. Lärarens uppgift är att reglera verksamheten och undvika kaos, samt hinna med 

det tänkta innehållet på given tid. Flertalet yttre faktorer påverkar och begränsar 

undervisningen. Trots de yttre begränsningarna finns det alltid förutsättningar inifrån lärare 

och skolledning att skapa sig egna flexibla möjligheter. (Linde 2012, s.73 f) Ibland kan det 

även finnas ett visst motstånd från eleverna mot det som läraren har planerat, för att 

undervisningen ska vara givande måste det förekomma en överenskommelse mellan lärare 

och elever (Ibid, s.80).  

2.4.2 Ramfaktorteori  

Ramfaktorteorin har sin utgångspunkt i läroplansteorin, där relationen mellan resultat, 

undervisningens förlopp och yttre begränsningar studeras. Teorin utgår från att det finns 
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flertalet yttre begränsningar när det kommer till tolkningen av läroplanen än bara innehållet i 

sig självt. Förutom att den förfogade tiden är viktiga faktorer klasstorlek, veckotimmar, 

utrustning och lokaler, alltså yttre begränsningar som påverkar tolkningen. Dessa fysiska 

ramar begränsar lärarens handlingsutrymme i undervisningen och även reglerade ramar som 

betygssystemet och kompetenskrav har en påverkan på innehållet i undervisningen. (Linde, 

2012, s.17 f.) 

 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilden på modellen i den elektroniska utgåvan. 

 

Modellen visar en enkel form av ramfaktorteorin som säger att de politiska och administrativa 

beslut som fattas om regler för antagning, timplaner och gruppstorlekar med mera påverkar 

vad som är möjligt att genomföra i undervisningen och sedan vilka resultaten av 

undervisningen blir. Ramfaktorteorin har sedan utvecklats eftersom det förutom de fysiska, 

administrativa och juridiska ramarna kan finnas andra begränsningar som 

elevgruppssammansättningen som påverkar vad som är möjligt och inte i klassrummet, samt 

traditioner och föreställningar om vad man ska tala om och hur. Urvalet av kunskap som ska 

föras vidare genom skolan kan också vara påverkad av kultur och politik. (Lindblad, Linde & 

Naeslund 1999, s.98 f.)  

2.4.3 Teoriernas användning 

De båda teorierna har valts eftersom denna studie har sin utgångspunkt i ett tillägg i 

läroplanen som påverkar hela skolan. Genom studiens syfte, att undersöka hur skolledare på 

högstadieskolor i Stockholms län talar om elevernas möjlighet till daglig fysisk aktivitet under 

skoltid, kommer teorierna användas för att analysera och diskutera hur denna förändring i 

läroplanen har påverkat arbetet med daglig fysisk aktivitet på skolorna. Realiseringsarenan 

inom läroplansteorin är det centrala i denna studie eftersom den fokuserar på hur skolledarna 

beskriver hur de tolkar och verkställer det som står i läroplanen på deras respektive skolor. 

Ramfaktorteorin kommer även in i denna del för att påvisa vilka olika faktorer i skolvardagen 

som påverkar arbetet med daglig fysisk aktivitet utöver det som står i läroplanen.  
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3 Syfte  

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur skolledare på högstadieskolor i Stockholms län talar 

om elevernas möjlighet till daglig fysisk aktivitet under skoltid.  

3.2 Frågeställningar 

• Hur ser skolledarna på uppdraget i läroplanen om daglig fysiskt aktivitet?  

• Hur beskriver skolledarna skolornas arbete med att erbjuda eleverna daglig fysisk 

aktivitet?  

• Hur ser skolledarna på fysisk aktivitet i förhållande till lärande? 

4 Metod 
I avsnittet presenteras hur studien genomförts, etiska övervägande samt validitet och 

reliabilitet.  

4.1 Datainsamling 

Studien har genomförts med kvalitativ ansats genom intervjuer där materialet samlades in från 

ett mindre antal källor. Den typ av intervjuer som har genomförts är semistrukturerade, vilket 

innebär att intervjuerna har utgått från en intervjuguide (se bilaga 3) med olika frågor 

framtagna utifrån frågeställningarna. Hur och när frågorna från intervjuguiden har ställts beror 

på hur intervjusamtalet utvecklades. Det har även framkommit nya frågor under intervjuernas 

gång som inte finns med i intervjuguiden beroende på hur respondentens svar såg ut. 

(Jacobsson & Skansholm 2019, s.88 f.) Ambitionen var att få en djupare insikt om 

skolledarna syn på arbetet med daglig fysisk aktivitet för att bidra till att högstadieeleverna 

blir mer fysiskt aktiva. Om en kvantitativ metod hade använts för datainsamling skulle det 

gått att nå fler skolor men svårigheten hade varit att ställa flertalet djupare frågor och det hade 

inte gått att anpassa frågorna efter samtalets gång. (Ibid, s. 86)  

4.1.1 Urval 

Urvalet till studien skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval där rektorer och biträdande 

rektorer på högstadieskolor som fanns tillgängliga och på ett rimligt avstånd för att 

intervjuerna skulle kunna genomföras vid ett personligt möte tillfrågades. De ansågs också 

kunna ge god information för att besvara frågeställningarna eftersom det är rektorn som har 
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huvudansvaret för att arbetet med daglig fysisk aktivitet bedrivs på skolorna (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 94, 109). Anledning till att urvalet blev högstadieskolor beror på att tidigare 

forskning visar att eleverna blir mindre aktiva ju äldre de blir samt att högstadiet nyligen 

tilldelades fler timmar i ämnet idrott och hälsa. Flertalet rektorer och biträdande rektorer för 

högstadieskolor runt om i Stockholms län kontaktades via mail med en förfrågan om 

deltagande, efter att kontaktuppgifter fåtts fram genom sökningar på internet. De tillfrågade 

som svarade att de var villiga att delta kontaktades på nytt och en tid för intervjun bokades in. 

I mailet tillfrågades även respondenterna om det fanns någon annan ansvarig för arbetet med 

daglig fysisk aktivitet på skolan, den förfrågan gav dock inga andra respondenter. Det slutliga 

urvalet hamnade på fem respondenter, en rektor och fyra biträdande rektorer. Alla arbetade på 

skolor där det fanns årskurs F-9 och högstadieklasserna antingen bestod av två, tre eller fem 

klasser i varje årskurs. Ingen hänsyn togs till om skolorna var kommunala eller fristående. 

Respondenterna hade arbetat mellan 2-13 år på sina nuvarande tjänster.  

4.2 Genomförande 

Efter att bakgrundsarbetet till studien påbörjats och en genomgång av tidigare forskning satts 

igång startade arbetet med att ta fram en intervjuguide anpassad till uppsatsens syfte. Därefter 

startade proceduren med att hitta deltagare som var villiga att delta i studien. Kontakt togs 

med rektorer och biträdande rektorer för högstadieskolor via mail där de tillfrågades om de 

var intresserade av att medverka i studien. I mailet (se bilaga 2) informerades de tilltänkta 

deltagarna om studiens syfte och fick information om sina rättigheter vid ett deltagande. 

Tanken från början var att genomföra en pilotstudie för att testa intervjuguiden men med 

anledning av svårigheten att hitta respondenter blev det slutligen bara att intervjuguiden 

skickades till handledaren för kontroll innan intervjuerna påbörjades. Intervjuerna skedde ute 

på skolorna i ett avskilt rum utan risk för att bli störda, förutom en intervju som skedde över 

telefon.  

 

Innan intervjun påbörjades informerades respondenten om syftet med studien, vilka 

rättigheter som gäller vid en medverkan och att intervjun kommer att spelas in. Inspelningen 

skedde med hjälp av en mobiltelefon där en ljudinspelningsapplikation användes. Intervjuerna 

påbörjades sedan med utgångspunkt från intervjuguiden som skapats. Intervjuerna hölls av 

författaren och efter att intervjuerna genomförts transkriberades de i närtid och även detta 

gjordes av författaren. Transkriberingen skedde i närtid efter genomförd intervju för att 

minimera risken för eventuella feltolkningar. Vid transkriberingen plockades vissa saker i 
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språket bort såsom hummanden, stakningar, hostningar, suckande och andra bakgrundsljud 

för att göra transkriberingen mer begriplig. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 112 f.)  

4.2.1 Databearbetning  

Efter att intervjuerna transkriberats bearbetades materialet genom en innehållsanalys och 

relevant innehåll valdes ut för att kunna dra slutsatser och besvara frågeställningarna 

(Hassmén & Hassmén 2008, s.111). Innehållsanalysen påbörjades till viss del redan innan 

intervjuerna genomfördes genom att intervjufrågorna kategoriserades utifrån varje 

frågeställning. Senare när innehållet i intervjuerna analyserades skedde vissa förändringar i 

denna uppställning för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Efter att intervjuerna 

transkriberats påbörjades innehållsanalysen med att intervjuerna skrevs ut i sin helhet på A4-

papper och varje frågeställning tilldelades en färg. Därefter klassificerades innehållet, från 

varje intervju, med utgångspunkt i en frågeställning åt gången genom att innehållet som 

kunde besvara en frågeställning kodades i en specifik färg, exempelvis frågeställning ett blev 

rosa, frågeställning två gul och så vidare. Innehållsanalysen har inte skett utifrån olika teman 

utan snarare utifrån meningar som kunnat bevara frågeställningarna. (Ibid, s.113) När 

innehållet från intervjuerna hade färgkodats skapades ett nytt dokument på datorn där det 

färgkodade innehållet lyftes över, nu var innehållet från intervjuerna placerade under den 

frågeställning det besvarade. När allt innehåll var insatt under rätt frågeställning kunde 

innehållet från de olika intervjuerna ställas mot varandra och mönster samt likheter och 

skillnader mellan vad respondenterna uttalat blev överskådligt (Ibid, s.114). Nu skedde en ny 

genomgång av det klassificerade materialet och överflödigt innehåll för att besvara 

frågeställningarna plockades bort. Därefter skrevs resultatet ut med flertalet citat från 

intervjuerna och presenterades utifrån frågeställningarna som innehållet kodats och 

klassificerats efter. Under varje frågeställning presenterades resultatet utifrån olika teman som 

framkommit och analyserades utifrån studiens teoretiska utgångspunkter läroplans- och 

ramfaktorteorin. Efter att resultatet skrivits ut diskuterades resultaten under 

diskussionsavsnittet utifrån bakgrund, tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna.  

4.3 Validitet 

Validitet handlar om vad som mäts och att det som undersöks ska vara relevant för att besvara 

syfte och frågeställningar. I en kvalitativ undersökning handlar detta om att det ska vara 

möjligt att följa och förstå vilka överväganden som gjordes och varför, både när det gäller val 

av teori och metod, studiens genomförande och analys av resultaten. (Jacobsson & Skansholm 
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2019 s.105 f.) För att säkerställa validiteten skrevs frågeställningar utifrån studiens syfte och 

en intervjuguide togs fram utifrån frågeställningarna för att få fram relevanta resultat för 

studien och på så sätt kunna besvara frågeställningar, detta behöver i sig inte betyda att 

validiteten automatiskt blir hög. Att intervjuguiden inte testades genom en pilotstudie kan ha 

haft en negativ inverkan på resultatet. I övrigt har processen med studien och de val som 

gjorts beskrivits i detalj främst under metodavsnittet.   

4.4 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om hur mätandet går till och om undersökningen är gjord på ett 

tillförlitligt sätt. Vid en intervju kan det handla om att minimera riskerna för mätfel. 

(Jacobsson & Skansholm, 2019, s.106 f.) I denna studie har detta gjorts genom att alla 

intervjuer och transkriberingar genomförts av en och samma person, författaren. Alla 

respondenter har på så sätt fått träffa samma person, fått samma information innan intervjun 

påbörjats genom utgångspunkt från en och samma mall. Intervjufrågorna har på förhand 

skrivits ner i en intervjuguide där de formulerats tydligt för att undvika att frågorna ska 

misstolkas samt som en säkerhet för författaren att känna sig trygg i vad som ska undersökas. 

Kontroll av inspelningsapplikationen gjordes även inför varje intervju för att vara säker på att 

intervjun spelades in. Intervjun har också skett i en miljö där respondenten ska känna sig 

trygg, på deras arbetsplats, och det har varit helt frivilligt att delta i studien. (Ibid)  

4.5 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som det tagits hänsyn till under studiens gång är att respondenterna 

informerades om att deltagandet gällde en intervjustudie, vad som var syftet med studien och 

att det insamlade materialet endast skulle användas till detta syfte. Att intervjun skulle spelas 

in för att sedan transkriberas och avidentifieras informerades de också om. (Vetenskapsrådet 

2017, s.7, 14) Respondenterna fick också information om att det var frivilligt att delta (Ibid, 

s.9), att deltagandet i studien var anonymt (Ibid, s.12) och att de när som helst under studiens 

gång kunde välja att inte medverka längre (Ibid, s.10). Deltagarna fick denna information två 

gånger, vid första kontakten på mail, sedan ytterligare en gång innan själv intervjun 

påbörjades (Ibid, s.7). På så sätt har deltagarna varit informerade om vad som gäller för 

deltagandet och haft möjlighet att avbryta deltagandet om de så hade önskat.  
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5 Resultat 
I avsnittet presenteras resultatet från intervjuerna utifrån rubriker som har sin bakgrund i 

frågeställningarna. Respondenterna kommer att benämnas respondent 1-5 oberoende om det 

varit en rektor eller biträdande rektor som deltagit i intervjun.   

5.1 Skolledarnas syn på fysisk aktivitet 

Resultatet från den första frågeställningen presenteras utifrån tre olika teman: direktiv, 

begräsningar och framgångsfaktorer.   

5.1.1 Direktiv  

Alla respondenter har tolkat uppdraget med daglig fysisk aktivitet på olika sätt. Majoriteten 

uppgav att elevernas erbjuds daglig fysisk aktivitet under skoldagen medan en, respondent 2, 

berättade att de inte arbetar med något specifikt projekt för att erbjuda eleverna daglig fysisk 

aktivitet och vi har inte tolkat uppdraget speciellt mycket överhuvudtaget. Respondent 1 

berättade att de har tolkat uppdraget om daglig fysisk aktivitet som att eleverna ska få lättare 

att lära sig och därmed få eleverna att röra på sig under skoldagen. Respondent 3 menade att 

det kommit som direktiv från deras huvudman. Respondent 3 och 4 påpekade vikten av fysisk 

aktivitet i skolan: Vi har elevunderlag där man kanske inte kommer ut på sin fritid i lika stor 

utsträckning på grund av ekonomiska aspekter (respondent 4). Respondent 4 påpekade också 

att arbetet med den dagliga fysiska aktiviteten sker lite vid sidan om ämnet idrott och hälsa 

eftersom Idrott och hälsa har ju ändå en läroplan, centralt innehåll, kunskapskrav och 

förmågor som de ska leva upp till. Respondent 5 berättade: Vår tolkning är att idrotten inte 

räcker till eftersom den inte är mer än två gånger i veckan. Så vi har tolkat det som att vi 

behöver göra mycket mer.  

 

Alla respondenter nämnde att arbetet med fysisk aktivitet i skolan sker på två plan, ur 

hälsosynpunkt och på grund av inverkan på elevernas lärande. Respondent 1 och 5 talade i 

första hand om rörelsens betydelse för inlärning: Forskningen säger ju att rör man på sig så 

har man lättare att lära sig och lättare att ta in så att få eleverna att under skoldagen röra på 

sig (respondent 1) och: 

 

Egentligen handlar det ju om att nå bättre skolresultat eftersom att fokus blir bättre och 

sen kan man ju fundera över övervikt och alla de andra bitarna också men det är ju 
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kanske inte det primära syftet på skolan utan det handlar ju mer om att få eleverna att 

fokusera på lektionstid och kunna använda lektionstiden till skolarbete. (respondent 5) 

 

Respondent 2 berättade att rörelsen i skolan sker med syfte av att det är folkhälsofrämjande 

men säger också: Det finns ju många studier som pekar på att om eleverna är fysiskt aktiva ett 

visst antal minuter, jag vet inte vad det är men en halvtimme om dagen, då presterar de 

bättre.   

 

Även respondent 3 och 4 uttryckte att fysisk aktivitet är viktigt på två plan: Det är ju viktigt 

både för folkhälsan och utbildning överhuvudtaget (respondent 3) och… de ska må bättre, 

koncentrera sig bättre, prestera bättre och få en ökad trygghet (respondent 4).  

 

Alla respondenter berättade att det är mycket som ska hinnas med inom skolan när det gäller 

deras syn på att det är skolans uppgift att erbjuda daglig fysisk aktivitet, men att fysisk 

aktivitet är viktigt. Respondent 4 och 5 uttryckte att skolan har ett superviktigt uppdrag i att få 

eleverna att röra på sig och respondent 3 tyckte att det är ett bra direktiv för alla elever. 

Respondent 2 uttryckte sig enligt följande angående uppdraget;  

 

Det är väl typiskt en sådan sak som skrivs in i skolan, skolan har väldigt mycket 

uppgifter, där det blir lite krock därför att lärarna tycker liksom att deras uppgift är att 

lära eleverna i sitt ämne och sen kommer det alltid till saker när det dyker upp saker i 

samhället, nu har vi problem med fetma då går det till skolan och nu har vi problem 

med rasism då går det till skolan. Det kan man ju förstå för det är ju en spegling eller vi 

är en stor del av samhället. (respondent 2) 

 

Även respondent 1 och 3 tyckte att det från politiskt håll är lätt att lägga mycket av ansvaret 

på skolan när det kommer något nytt eftersom det är skolplikt. Respondent 1 påpekade att 

vissa saker borde läggas på andra professioner eller vårdnadshavare eftersom det är 

grundskolelärare anställd i skolan.  

5.1.2 Begränsningar 

Majoriteten av respondenterna påpekade att inställningen från högstadielärarna när det gäller 

den dagliga fysiska aktiviteten under lektionstid inte bara varit positiv. Respondent 2 uttryckte 

att skolledningen förra året gick ut och sa att det skulle jobbas med rörelse, men det togs inte 

väl emot av övriga lärare, de har sitt ämne att koncentrera sig på. Enligt respondent 4 har 
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lärarna på skolan haft lite olika uppfattningar om rörelse under lektionstid: Jag tycker ändå att 

det är fler och fler som nu ser vinsten med det och ser det mer som något som ingår i deras 

lektion och inte något som ligger sekundärt. Respondent 5 menade att alla har förstått varför 

det ska göras, men det är en utmaning att hålla i aktiviteter: Det är ganska stor skillnad att 

vara mattelärare och stå och gå igenom matematikuppgifter mot att hålla ett pulshöjande 

pass även om det bara är 3 minuter, det är jättestor skillnad. Respondent 1 uttryckte sig kring 

svårigheterna att få arbetet med rörelse att fungera: 

 

Vi har ganska mycket vi ska hinna med inom en ganska snäv tid. Sen får man ju titta på 

hur vi kan lösa de uppdrag vi har då inom den tid vi har och den budget vi har. 

Framförallt måste vi förhålla oss inom ramen för ekonomin och eleverna vill inte gå till 

klockan 18 liksom, vi måste ha en rimlig skoldag och vi måste hålla oss inom en rimlig 

budget. Man får försöka hitta alternativa lösningar, man kan inte ha idrott i en 

idrottshall 5 gånger i veckan, det går liksom inte. (respondent 1) 

 

Andra svårigheter som nämndes av respondenterna var tillgång till lokaler och idrottshall, 

vilket har blivit allt svårare genom den utökade timplanen i idrott och hälsa och att det inte 

utbildas hur många lärare i idrott och hälsa som helst. Övriga respondenter var inne på samma 

svårigheter, respondent 2 påpekade även:  

 

Sen är vi en ganska traditionell skola, ganska pluggig, traditionen är ju att har man sina 

timmar så ska man jobba och plugga, så det är inte så många som vill bryta för att leka 

och så i personalgruppen. (respondent 2) 

 

Respondent 2 såg även väderförhållandena som en svårighet, eleverna kommer inte klädda för 

att vara ute och det är inte optimalt att vara ute under alla årstider. Förutom de nämnda 

svårigheterna tyckte respondent 3 att en svårighet var att personal som ska driva arbetet inte 

har någon utbildning: Det är inte allas specialområde och det är ju inte så att man är utbildad 

i idrott och hälsa eller i lekar eller vad det nu är, man ämneslärare på högstadiet, det blir 

svårt att få ihop någon intressant aktivitet på kort tid, 30 minuter. En svårighet som 

respondent 4 nämnde var elevernas tillgång till mobiltelefoner och att det gör att eleverna blir 

väldigt stillasittande. Ytterligare svårigheter som respondent 5 nämnde var att arbetet tar tid 

från annan lektionstid och att lärarna inom sitt ämne inte tycker det är så viktigt, även hos 
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vissa elever finns ett motstånd: Eleverna ibland innan de har förstått syftet med det tycker att 

det blir lite löjligt och vill inte riktigt vara med.  

Respondenterna berättade att det är lättare att få eleverna i de yngre åldrarna att vara aktiva 

under skoltiden än de äldre. De yngre eleverna deltar mer i organiserad rastverksamhet. De är 

inte lika svåra att locka till rörelse och de måste vara ute på sina raster och det finns en 

fritidsverksamhet som kan erbjuda fysisk aktivitet. 

5.1.3 Framgångsfaktorer 

Angående framgångsfaktorerna för arbetet med rörelse uttryckte sig respondent 3 enligt 

följande:  

Framgångsfaktor eller tvång, det står på schemat. Som sagt det är rörelse och det är sagt 

uppe ifrån ledningen att alla elever ska röra på sig och det är ingenting man väljer, det 

är lättare än om man ska välja, då är det inte säkert att det blir gjort. (respondent 3) 

 

En annan framgångsfaktor som respondent 3 nämnde var att många i personalen måste vara 

delaktiga och de måste få hjälp och tips på vad de kan göra under rörelsepassen och för det 

krävs en driven kontaktperson. Respondent 2 trodde att arbetet skulle fungera om det blev 

schemalagt och att lärarna i så fall måste få räkna det i sin tid så att det inte blir en pålaga 

för blir det bara det, då gör inte folk det utan man smiter undan. 

 

 Enligt respondent 4 har de goda möjligheter att lyckas med arbetet: 

 

Ja vi har ju goda förutsättningar, vi är många i personalen som är engagerade, speciellt 

från låg och mellanstadiet men vi ser ju det som att vi är en skola sen finns ju material 

och vi har ett tänk, så vi kommer få våra elever på högstadiet att bli mer aktiverade men 

vi är inte där. Vi är ju fortfarande i en process där vi jobbar upp med att man stegvis 

strukturerar upp och hittar förutsättningar för personal och man ser till att det finns 

utbildningar och material också. (respondent 4) 

 

Precis som övriga ansåg respondent 5 att det krävdes ett engagemang från all personal och få 

alla att tro på det här:  

 

Att man förstår varför man ska göra det här och man får lite nycklar till hur man ska 

göra och vad man ska göra, man måste ju lära sig det här och jag tror i princip att alla 
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har förstått utifrån forskningen att det här är jätte jätteviktigt men det är svårare att leva 

upp till det. (respondent 5) 

 

På skolan där respondent 5 arbetar har de haft flertalet rektorsbyten i närtid vilket gjort att 

arbetet med fysisk aktivitet stagnerat. 

5.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis hade alla respondenter olika syn på att skolan har daglig fysisk aktivitet 

som uppdrag och de har tolkat uppdraget på olika sätt. Majoriteten av respondenterna uppgav 

att de arbetar för att erbjuda sina elever daglig fysisk aktivitet under hela skoldagen. Syftet 

med den dagliga fysiska aktiviteten ansåg respondenterna vara att förbättra elevernas 

inlärning och hälsa. Utifrån läroplansteorin behöver skolan, där organiserad undervisning ska 

genomföras, välja ut vilken giltig kunskap som ska förmedlas och detta görs genom 

läroplanen (Linde 2012, s.23). Enligt läroplansteorin får också skolorna stort 

tolkningsutrymme vad gäller det som står i läroplanen (Ibid, s.7) vilket respondenternas svar 

visade eftersom de har olika syn och har tolkat uppdraget på olika sätt. Det är inte heller helt 

klarlagt vad syftet med att eleverna ska erbjudas daglig fysisk aktivitet är.  

 

Det framkom flertalet faktorer som begränsade arbetet med fysisk aktivitet till exempel 

lokaler, tid, personal, ekonomi, väder och lärarnas och elevernas inställning. Dessa 

begränsningar som respondenterna lyfte fram försvårar deras verkställande av arbetet med 

daglig fysisk aktivitet, vilket enligt ramfaktorteorin i sin tur påverkar deras tolkning av 

läroplanen (Linde 2012, s.17). Respondenterna lyfte även fram vissa framgångsfaktor. En 

som majoriteten av respondenterna nämnde var att få all personal delaktig i arbetet. Enligt 

läroplansteorins realiseringsarena finns det trots yttre begränsningar alltid förutsättningar för 

lärare och skolledning att vara flexibla och skapa sina egna möjligheter (Linde 2012, s.74).  

5.2 Beskrivning av skolornas arbete med fysisk aktivitet 

Resultatet från den andra frågeställningen presenteras utifrån tre olika teman: direktiv, daglig 

fysisk aktivitet och ansvarig personal.  

5.2.1 Direktiv 

Direktiv från huvudmannen att arbete med daglig fysisk aktivitet ska ske har respondent 3,4 

och 5 fått, däremot har de inte fått några direktiv hur arbetet ska ske utan det är upp till 
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skolorna själva att bestämma. Respondent 3 uttryckte sig på följande sätt: Det är aldrig någon 

som har sagt att ni ska göra såhär utan vi har då själva valt att schemalägga, använda 

skolans val och sen instruera och ta hjälp av vår egen kontaktperson. De tre respondenterna 

arbetade på skolor i samma kommun och är alla med i kommunens projekt som har namnet 

”Spring i benen” som pågått under cirka 3 års tid. De två andra respondenterna hade inga 

direktiv alls från sina huvudmän. Respondent 1, 2 och 3 uppgav att de inte har några egna 

riktlinjer eller strategier för hur arbetet med daglig fysisk aktivitet ska ske, respondent 3 

påpekade att det finns med i lärarnas tjänstefördelning och respondent 5 uppgav att en plan 

för arbetet håller på att utarbetas. På skolan där respondent 4 arbetar har de skrivit in 

rörelsearbetets rutiner i sin verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.   

 

Gällande om arbetet med daglig fysisk aktivitet hade skett på ett annat sätt om det stått 

annorlunda i läroplanen berättade respondent 1 att: Hade det stått att vi ska ha en organiserad 

aktivitet varje dag då hade vi varit tvungna att ha det, vi kan inte bryta mot våra 

styrdokument. Men då hade jag också velat veta hur vi löser det och respondent 2 är inne på 

samma spår; 

 

Då hade vi väl varit tvungna liksom, om det hade kommit från kommunpolitikerna 

tillexempel, nu ska alla skolor ha en halvtimme rörelse om dagen, då hade vi varit 

tvungna att arrangera det och då hade vi gjort det. (respondent 2) 

 

De övriga respondenterna berättade också att arbetet hade varit annorlunda om det hade stått 

tydligare hur arbetet ska ske. Så som uppdraget är utformat i läroplanen ges skolorna 

tolkningsutrymme och möjlighet att anpassa uppdraget till sina möjligheter menade 

respondent 1, 3, 4 och 5. Respondent 3 påpekade att det blivit mer rörelse för 

högstadieeleverna sen projektet ”Spring i benen” infördes.  Hade läroplanen varit tydligare 

utformad tror respondent 5 att det hade varit lättare att få med sig all personal men det hade 

inneburit ett komplement till läroplanen: Det tar ju tid innan en ny läroplan sätter sig, det 

kommer ju inte bara en ny läroplan och sen är det klart. 

5.2.2 Daglig fysisk aktivitet 

Alla respondenter uppgav att högstadieeleverna har fått en utökad timplan i ämnet idrott och 

hälsa, respondent 3 uttryckte sig enligt följande:  
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Så vi anpassade vår timplan så att vi faktiskt ligger över i idrott, och i och med att vi 

höjde idrotten redan förra året för niorna så kan jag säga att vi ligger lite över det här 

snittet att man sammanlagt ska ha ett visst antal timmar. Vi tycker inte att det gör något 

för vi tycker att idrott är viktigt, att de har mer tid. (respondent 3) 

 

Denna förändring i timplanen såg olika ut på de olika skolorna, respondent 1 och respondent 5 

berättade att de kommer bygga upp timmarna från årskurs 7 medan respondent 2, 3 och 4 

berättade att alla deras högstadieklasser från den här terminen fått mer tid i ämnet idrott och 

hälsa. Respondent 1, 2 och 3 berättade att genom den nya timplanen har deras elever fått 

idrott och hälsa tre gånger i veckan för att få eleverna att röra på sig fler gånger under veckan. 

Respondent 4 och 5 har däremot förlängt lektionerna i idrott och hälsa som de har två gånger i 

veckan med anledning av idrottslärarnas möjlighet att bedöma eleverna, en kommande 

renovering och idrottslärarens arbetsmiljö. Respondent 4 påpekade att ämnet idrott och hälsa 

inte räcker till: Det betyder ju inte att vi kommer åt att man får en fysisk aktivitet varje dag så 

vi behöver ju hitta andra ingångar till det.  

 

Respondent 3 berättade att de på skolan har gjort rörelse till skolans val:  

 

Då valde vi att lägga skolans val två gånger i veckan som rörelse och nu har vi det alla 

dagar i veckan då våra elevgrupper inte har idrott, då har man skolans val 30 minuter 

det vill säga rörelse. (respondent 3) 

 

Rörelsepassen läggs in så tidigt som möjligt i elevernas scheman eftersom forskning visar att 

det är bra att ha rörelse tidigt på dagen. Aktiviteterna som sker på rörelsepassen varierar, det 

kan vara promenad, aktiviteter på skolgården som basket, innebandy eller andra styrda 

aktiviteter. Är idrottshallen ledig kan den utnyttjas, rundpingis kan spelas, dans i klassrum via 

dansvideos kan användas och tanken är att aktiviteten ska vara pulshöjande. Rörelsepassen 

leds av befintlig personal på skolan: 

 

Vi har inte personer anställda specifikt för att ta hand om det här, utan det är ju våra 

vanliga lärare som gör de här aktiviteterna oftast men det kan ju hända att vissa 

rörelsepass leds av en idrottslärare, fritidspedagog eller personer som är duktiga på 

aktiviteter. (respondent 3) 
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Respondent 1, 4 och 5 arbetade med att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet genom 

rörelsepauser i undervisningen, så kallade brain breaks, där lektionen bryts för en kortare 

pulshöjande rörelsepaus. Enligt respondent 1 är det något de arbetar med men: inte varje dag, 

inte hela året men vi kör det i perioder, respondent 4 säger att det är något som de måste 

arbeta mer för: jag vet att det ser olika ut hur lärarna jobbar, det har ökat med åren med det 

är inte alls att det genomsyrar alla lektioner och på skolan hos respondent 5 försökte de 

implementera att alla högstadieelever ska ha planerad rörelse: så uppdragen för arbetslagen 

har ju faktiskt varit att man ska se över elevernas scheman och försöka få in två rörelsepauser 

varje dag för varje klass då.  

 

Eleverna på alla skolorna får möjlighet till fysisk aktivitet under sina raster och har skolgårdar 

anpassade för aktivitet, alla respondenter påpekade att det främst gäller den längre lunchrasten 

och alla har tillgång till material för rastverksamhet. Respondent 3 berättade att de har två 

fritidspedagoger anställda som arbetar med rastverksamheten: 

 

Vi har två kreatörer som jobbar på våran skolgård dels för att få aktiviteter, fysiska 

aktiviteter, det är ju också för att alla elever ska kunna ha något att göra, en organiserad 

rast istället för att man bara är. (respondent 3) 

 

På skolan där respondent 4 arbetar har de också anställt personal:  

 

Vi har en rastpedagog anställd på 50 procent som har ett uppdrag för mer fysisk 

aktivitet som är vuxenstyrda lekar och annat och även brain breaks och micropauser i 

undervisningen. Så han har ett uppdrag gentemot hela skolan, sen har vi kanske kommit 

längst med detta gentemot lågstadiet och nu mellanstadiet, vi har liksom en rastgrupp 

som planerar varenda vecka för olika aktiviteter men vi försöker få med dem äldre hela 

tiden också.(respondent 4) 

 

Respondent 2, 4 och 5 uppgav att det även finns möjlighet till fysisk aktivitet inomhus då det 

finns pingisbord och respondent 4 och 5 lyfte fram att de har skolgårdar som är byggda för att 

locka till fysisk aktivitet. Respondent 5 berättade att deras elever har möjlighet att delta i 

rörelsepass innan skolstart två gånger i veckan: 

 

Så det vi gör nu är att vi har rörelse på skolgården på onsdagsmorgnar, då är det någon 

fritidsledare, idrottslärare, rektor eller någon annan personal som är intresserad och 
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inspirerad av det här som håller ett pass ute på skolgården. Sen på tisdagar har vi något 

som kallas morgonfys som en fritidsledare håller i, då är det 20 minuters rörelse med 

cirkelträning med stationer. (respondent 5) 
 

I övrigt uppgav respondent 1 att elevernas schema anpassas så att eleverna tvingas röra sig i 

skolbyggnaden när de ska gå mellan lektionerna. Lektionerna är i olika delar av skolan och på 

olika våningar men hen säger också: vi har ju inte en organiserad rörelse, det har vi inte varje 

dag.  

 

Respondent 2 uppgav att de inte arbetar för att erbjuda sina elever daglig fysisk aktivitet men 

ger förslag på hur högstadieeleverna skulle kunna erbjudas daglig fysisk aktivitet: Det var väl 

det vi var inne på förra året att man skulle få lärarna att göra saker på sina vanliga lektioner 

och;   

Vi har pratat mycket om att vi skulle vilja anställa en i vår kafeteria, en fritidspedagog, 

som skulle kunna hålla rastaktiviteter och se till att det händer saker men det har vi inte 

gjort av olika skäl. Dels av ekonomiska skäl, vi har ju den personal vi har och vi har 

inte råd att anställa någon till, men det skulle vara det bästa att ha någon aktiv i det. 

(respondent 2)  

 

Respondent 2 gav också som förslag att ha 20 minuters promenad schemalagd om dagen eller 

att arbetet läggs inom ämnet idrott och hälsa eftersom det är svårt att få lärare i teoretiska 

ämnen att omsätta rörelsearbetet i sin undervisning. Det finns även möjlighet att själv anordna 

aktiviteter på skolan. Det är en lärare som har dans på morgonen innan skolan, dock är det få 

elever från högstadiet som deltar.  

 

När det gäller deltagandet på lektionerna i ämnet idrott och hälsa såg varken respondent 1 

eller 2 någon problematik kring elevernas deltagande och de påpekade att många av elever var 

fysiskt aktiva på sin fritid. De övriga respondenterna påpekade att det är ett populärt ämne 

men att det finns vissa svårigheter att få alla elever att delta. Respondent 1 såg inga 

svårigheter kring rörelse i övrigt på skolan, eleverna får inte ha sin mobiltelefon och går 

därför ofta iväg och rör på sig medan respondent 2 menade att eleverna inte är så aktiva 

utöver idrottslektionerna under skoltid. Respondent 3 uppgav att det är lite blandat med vad 

eleverna tycker om rörelsepassen i skolan: Jag tror att det är många som motvilligt gör det 

och för oss är det ju som sagt en aktivitet eftersom det står på schemat så är man inte med då 
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är man frånvarande. Eleverna är positivt inställda till rörelsepauserna i undervisningen enligt 

respondent 4 och 5 men de berättade också att de i större utsträckning måste hitta på 

aktiviteter som lockar ut eleverna på högstadiet så de inte blir inne och stillasittande på 

rasterna.  

5.2.3 Ansvarig personal 

Vem som har ansvaret för den dagliga fysiska aktiviteten skiljer sig åt mellan skolorna. 

Respondent 1 uppgav följande: 

 

Idrottslärarna är ju ansvariga, de är inte ute på rastvakt varje rast för det går inte för de 

har ju sina lektioner men de ger tips och idéer till lärarna på aktiviteter, framförallt är 

det ju enklare med de yngre barnen där vi har fritidsverksamhet. Även de här kortare 

brain breaksen, rörelsestunderna, som vi har i klassrummen ger idrottslärarna tips på.  

(respondent 1) 

 

På skolan där respondent 3 arbetar har lärare i idrott och hälsa huvudansvaret när det gäller 

rörelseaktiviteterna och ger de övriga lärarna förslag på aktiviteter. Läraren i idrott och hälsa 

är även kontaktperson i rörelseprojektet ”Spring i benen” och får fortbildningar därigenom. 

Skolledning och rektorer har också fått utbildning i form av hur rörelsearbetet ska läggas upp. 

Skolan arbetar genom sin ansvariga lärare i idrott och hälsa för att hitta nya projekt och 

arbetsformer för att engagera högstadieeleverna. Rastpedagogen som är anställd på skolan där 

respondent 4 arbetar har till uppdrag att arbeta både med vuxenstyrda lekar och rörelsepauser 

i undervisningen men respondent 4 berättade också: 

 

Jag tycker att det är allas ansvar, alltså vi som verkar på skolan och allt ifrån 

skolledning och elevhälsoteam som ska jobba för att eleverna ska må bra och utvecklas 

som alla andra, sen självklart också pedagogerna. Så det är delat ansvar, sen behöver vi 

kanske ha lite funktioner i allt detta för att styra upp det och hålla ihop det. (respondent 

4) 

 

Respondent 4 uppgav att all personal på skolan har fått utbildning genom att rastpedagogen 

informerat och pratat om rörelse. Några i personalen har även fått gå utbildningar genom 

kommunen kring fysisk aktivitet. På skolan där respondent 5 arbetar har det startats en 

fokusgrupp för arbetet med daglig fysisk aktivitet som har ansvaret tillsammans med rektorn 

som initierat arbetet. En del i skolpersonalen har fått gå utbildningar vad gäller rastaktiviteter 
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och tanken är att de ska dela det vidare. Under förra året fick även vissa elever utbildning 

genom kommunen att hålla i rastaktiviteter och brain breaks, detta blev dock jobbigt för 

eleverna och är inget som fungerat i praktiken. På skolan där respondent 2 arbetar finns ingen 

ansvarig för rörelsearbetet men en av idrottslärarna ger på eget initiativ tips på brain breaks 

och rörelsedanser, vilket används av en del lärare men med liten effekt på högstadiet.  

5.2.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis arbetade skolorna på olika sätt med att erbjuda eleverna daglig fysisk 

aktivitet och det skiljer sig åt vem som har ansvaret på skolan för arbetet. En av skolorna har 

lagt det på schemat de dagarna de inte har ämnet idrott och hälsa och övriga skolor har löst 

det på andra sätt med rörelsepauser i undervisningen, frivilliga rörelsepass innan skolstart och 

förläggning av schema så eleverna måste röra sig mellan lektionerna. Den nya timplanen i 

ämnet idrott och hälsa ger även eleverna möjlighet till mer fysisk aktivitet under skolveckan 

än tidigare och respondenterna uppgav att eleverna under sin rast har möjlighet till fysisk 

aktivitet främst utomhus. Den nya timplanen i ämnet idrott och hälsa samt elevernas rast ger 

möjlighet till fysisk aktivitet även på den skolan där det inte sker något specifikt rörelsearbete.  

 

Med utgångspunkt i läroplansteorins realiseringsarena visar detta på hur respondenterna 

beskriver att arbetet med daglig fysisk aktivitet verkställs ute på skolorna. Det visar också att 

arbetet anpassas för att det ska passa skolorna och deras egna förutsättningar och på så sätt 

kunna genomföras (Linde 2012, s.73). Detta visar sig genom att skolorna har förlagt timmarna 

i idrott och hälsa olika, har olika typer av aktiviteter och även att det skiljer sig åt på skolorna 

vilka i personalen som har huvudansvaret.  

 

Vissa av respondenterna hade fått från sin huvudman att arbetet med daglig fysisk aktivitet 

skulle ske men inte vidare direktiv hur. Alla respondenter tror att de skulle arbetat mer med 

fysisk aktivitet under hela skoldagen om det hade varit tydligare i läroplanen. Troligtvis hade 

arbetet sett annorlunda ut eftersom det enligt ramfaktorteorin är ramarna, i detta fall 

läroplanen, som påverkar hur verkställandet sker och resultatet blir. Även om läroplanen 

ändras finns andra begränsningar kvar som också påverkar verkställandet och resultat 

(Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s.98 f).  
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5.3 Fysisk aktivitet i förhållande till lärande 

Resultatet från den tredje frågeställningen presenteras utifrån två olika teman: inlärning och 

skolresultat.  

5.3.1 Inlärning 

Alla respondenter tror att fysisk aktivitet och rörelse har en positiv påverkan på elevernas 

lärande genom att den fysiska aktiviteten bidrar till bättre förutsättningar för eleverna att 

tillägna sig kunskap. Respondent 1 uttryckte att den påverkan som den fysiska aktiviteten har 

på inlärning är att det bidrar med ny energi så att eleverna ska orka mer, det är lättare att 

fokusera efter att man rört på sig och de bearbetar sina kunskaper när de rör på sig. På så sätt 

påverkar den fysiska aktiviteten inlärningen på ett positivt sätt och respondent 1 förklarade 

vidare: 

 

Jag tror att rörelse påverkar inlärningen på ett positivt sätt men man kan inte ta för 

mycket tid från övriga ämnen för att ha en fysisk aktivitet, för matte lär man sig på en 

mattelektion, det lär man sig inte genom att ha fysisk aktivitet. (respondent 1) 

 

Respondent 2 menade att saker och ting faller på plats när man rör på sig och gör att man blir 

mer fokuserad efteråt. Genom att vara fysiskt aktiv mår man kanske också bättre överlag och 

mår man bra är det också lättare att lära sig saker. Gällande fysisk aktivitet och lärande 

berättade respondent 2 också: 

 

Sen vet jag inte men många säger att rör de på sig lite så blir de bättre i matte men det 

kan man väl ta med en nypa salt tänker jag, det säger ju en del forskning och så där men 

det är väl alltid svårt att veta vad som är vad. (respondent 2)  

 

Respondent 3 uttryckte att fysisk aktivitet är bra för elevernas tänkande och att det finns 

forskning som visar att fysisk aktivitet leder till flertalet plusfaktorer när det gäller lärandet 

och kreativitet, det blir en viktig del av hela utbildningspaketet som skolan erbjuder precis 

som att man ska må bra. Respondent 3 uttryckte: 

 

För de flesta elever är det ju faktiskt så om man startar dagen med någon sorts fysisk 

aktivitet så kan man sedan sätta igång och jobba och det är en bra start på dagen, men 

det är också bara en känsla. (respondent 3) 
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Respondent 4 uttryckte att fysisk aktivitet leder till ny energi och kraft för eleverna för att de 

sedan ska kunna fortsätta att koncentrera sig, det påverka deras välmående och bidrar till 

trygghet och att de får öva på det sociala samspelet. De äldre eleverna har fått skatta sig själva 

innan en startperiod med rörelsepauser under lektionstid och efteråt tyckte eleverna att de 

koncentrerade sig bättre och fick mer ork.  

 

Respondent 5 hänvisade till den forskning som gjorts inom området: Pulshöjande är väl lite 

så som vi försöker tala för eftersom forskningen visar att det är väldigt bra för hjärnan. 

Respondent 5 uttryckte även om eleverna får möjlighet till att vara fysisk aktiva kan de 

fokusera bättre, behålla fokus och på så sätt prestera bättre, särskilt positivt är det för de 

elever som har svårt att sitta still och som har svårt att komma igång med sina uppgifter och 

behöver få upp pulsen lite.  

5.3.2 Skolresultat 

När det handlar om att fysisk aktivitet kan bidra till att eleverna får bättre skolresultat svarar 

alla respondenter på samma sätt, att det är något det tror att det kan ha i längden men inget de 

kan säga ha sett resultatet av på sin skola. Respondent 1 var övertygad om att daglig fysisk 

aktivitet kommer förbättra elevernas skolresultat och hänvisade till en skola i Valdemarsvik 

som haft ett projekt med pulsträning där de har lyckats väldigt bra, men uttryckte också att det 

är ett nytt projekt och man måste vänta och se hur resultaten ser ut över tid och att skolan inte 

kan ta hela ansvaret. Det är inte bara att lägga mer idrottslektioner och tid på idrott och hälsa 

som kommer få den svenska skolan att lyfta kunskapsmässigt gentemot övriga världen.  

 

Respondent 2 var övertygad om att fysisk aktivitet leder till bättre skolresultat men mest 

genom att utgå från sig själv, genom att röra på sig mår man bra och blir friskare. Sen om det 

är på skolan, genom en förening eller egen träning tror han inte spelar någon roll, men fysisk 

aktivitet är bra för inlärning.  Respondent 3 ville tro det rent allmänt, att fysisk aktivitet har en 

positiv påverkan på skolresultaten, och rörelse stärker andra delar som är viktiga i skolan kan 

man se: Jag kan inte ge något belägg för att nu har vi rörelse varje dag och det har ökat vårt 

resultat, inte så långt men jag tror ju det. Respondent 4 berättade att på skolan känner de sig 

rätt trygga i att fysisk aktivitet har positiv effekt på skolresultaten. De har inte sett någon 

effekt på skolresultaten i stort, så pass mycket underlag har de inte men under ett år hade en 

årskurs 7 ett pulsprojekt där de hade ett längre pass idrott och hälsa och sen hade de 
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mattelektion och eleverna höjde sina matteresultat. Angående fysisk aktivitets påverkan på 

skolresultaten uttryckte sig respondent 5 enligt följande: Det hoppas jag, jag har inget svar på 

det idag om man tänker på vår verksamhet så men förhoppningen är ju det att det ska 

påverkas positivt. 

5.3.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis hade alla respondenter en tro på att fysisk aktivitet har en positiv 

inverkan på elevernas lärande i form av att de får mer energi, kan koncentrera sig och 

fokusera bättre på skoluppgifterna.  Alla respondenter hoppades på att daglig fysisk aktivitet i 

längden ska ha en positiv inverkan på skolresultaten men det är inget resultat de sett på sina 

skolor idag. Utifrån läroplansteorin och realiseringsarenan kan fysisk aktivitet i detta 

sammanhang ses som en faktor som påverkar undervisningen (Linde 2012, s.11). Detta i 

samband med verkställandet av undervisningen när elevernas aktivitet i klassrummet och 

deras mentala processer att tillgodogöra sig kunskapen är i centrum (Ibid, s.73).  

6 Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur skolledare på högstadieskolor i Stockholms län talar 

om elevernas möjlighet till daglig fysisk aktivitet under skoltid. Syftet har uppnåtts genom de 

resultat som framkommit och gett svar på frågeställningarna. I detta avsnitt kommer 

resultaten samt metoden att diskuteras och även slutsats och fortsatt forskning kommer att 

presenteras.  

6.1 Resultatdiskussion  

I avsnittet kommer resultatet från intervjuerna att diskuteras utifrån de valda teorierna samt 

bakgrund och tidigare forskning. Diskussionen presenteras utifrån rubriker som har sin 

bakgrund i frågeställningarna precis som i resultatet. 

6.1.1 Skolledarnas syn på fysisk aktivitet 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de erbjuder eleverna daglig fysisk aktivitet medan 

en respondent berättade att de inte har något speciellt projekt för arbetet men att eleverna har 

möjlighet att vara fysiskt aktiva under lektionerna i idrott och hälsa samt på rasterna. Alla 

respondenter är medvetna om att det står i läroplanen att de ska erbjuda sina elever daglig 

fysisk aktivitet men de har tolkat uppdraget på olika sätt. Detta är inte konstigt då de bara har 

en mening att utgå ifrån i läroplanen. Trots att syftet med den fysiska aktiviteten inte står 
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utskrivet i läroplanen är alla respondenter överens om att eleverna behöver röra på sig ur 

hälso- och lärandesynpunkt. Hälsovinsterna hos fysiskt aktiva barn och ungdomar bedöms 

vara större än eventuella risker och har en positiv inverkan på både den fysiska och psykiska 

hälsan samt skolprestationen (YFA 2015-11-15).  

 

Anledningen som anges till förändringen av läroplanen finns i propositionen som föranledde 

ändringen och där påpekas det att skolan spelar en viktig roll för elevernas hälsa eftersom de 

spenderar en stor del av sin tid där och därmed ska fysisk aktivitet vara en del av skolans 

vardag (Budgetpropositionen, 2004, s.80). Utifrån läroplansteorin börjar en förändring av 

läroplanen på detta sätt på formuleringsarenan, där politiker arbetar fram föreskrifter som ska 

gälla för ett skolsystem och i och med ändringen blev fysisk aktivitet hela skolans ansvar. 

Skolan är en del av samhället, vilket i sin tur påverkar hur undervisningen i skolan bedrivs 

och genom det blir det nödvändigt att värdera vilken kunskap som ska förmedlas. (Linde 

2012, s.23) Tillägget i läroplanen kan därmed tolkas som något som framkommit i samhället i 

stort och som sedan implementerats i skolan för att det behövs göras något för att förändra 

barn och ungdomars aktivitetsmönster.  Detta gav även respondenterna uttryck för i 

intervjuerna. De ansåg att det är mycket som läggs på skolan att klara av från politiskt håll 

och när det sker förändringar i samhället så blir det skolans ansvar. Det finns en viss 

förståelse för att det är så eftersom skolan når ut till alla barn och ungdomar men också en 

viss frustration över att de utbildade lärarna och skolan ska utbilda eleverna i mer än de 

specifika ämnena i något de kanske varken har intresse eller utbildning för.  

 

Sett till denna utveckling går det att se till realiseringsarenan inom läroplansteorin. Det vill 

säga det sätt som läroplanen tolkas på, dess påverkan på innehållet och implementeringen i 

undervisningen. (Linde 2012, s.73 f.) Ofta är målen för en läroplansreform tydligt definierade 

och metoder valda för att uppnå målet. Problemet kan vara att detta endast existerar i en 

idealsituation som inte tar hänsyn till verkligheten. (Ibid, s.55 f.) Detta gäller dock inte i 

denna läroplansförändring då det varken finns några tydliga definitioner om vad som anses 

vara fysisk aktivitet eller vilka metoder som ska användas för att uppnå målet.  

 

Svårigheterna för skolorna är hur de ska få tid till uppdraget i verkligheten tillsammans med 

allt annat och vad de ska göra avkall på för att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet. 

Lärarna har ju också sina ämnen att förhålla sig till och de ska hinna med det tänkta innehållet 

på en given tid (Linde 2012, s.73) och det finns även reglerade ramar som betygssystem och 
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kompetenskrav som de måste förhålla sig till (Ibid, s.18). Detta finns inte angivet angående 

den dagliga fysiska aktiviteten vilket säkert gör att den inte prioriteras samt att det endast 

finns med som strävansmål och inte som ett krav.    

 

Allt innehåll i skolan styrs inte enbart via läroplanens innehåll utan ett flertalet yttre och inre 

faktorer kan påverka och begränsa hur arbetet i skolan bedrivs (Linde 2012, s.80). En del av 

läroplansteorin är ramfaktorteorin som utgår från att det finns flertalet yttre begränsningar 

som påverkar tolkningen av läroplanen mer än bara innehållet i sig själv (Ibid, s.17). 

Respondenterna påpekade att det fanns flertalet begränsningar och svårigheter som gör att de 

inte kan arbeta med uppdraget om daglig fysisk aktivitet fullt ut till exempel tidsaspekten, 

ekonomin, tillgång till idrottshall, vädret, gamla traditioner och mobiltelefoner. Detta måste 

skolorna ta hänsyn till utöver det som står i läroplanen och att många av faktorerna är 

gemensamma för skolorna men det förekommer även skillnader. Det är inte bara faktorer som 

begränsar utan det finns även faktorer som möjliggör arbetet med fysisk aktivitet på skolorna. 

En respondent menade att schemalagd fysisk aktivitet är en framgångsfaktor på deras skola 

och att lärarna få räkna in det i sin tid. Annat som nämns som framgångsfaktorer är även 

tillgången till material, utbildning och delaktig och engagerad personal. Vid utvärderingen av 

införandet av uppdraget framkom även vuxnas engagemang som en framgångsfaktor 

(Myndigheten för skolutveckling 2005, s. 4) vilket i och för sig inte kan anses konstigt då det 

i dagens skola är allas ansvar att se till att eleverna är fysisk aktiva inte bara idrottslärarna. 

Om lärarna inte är engagerade sker troligtvis inget arbete mot uppdraget.  

6.1.2 Beskrivning av skolornas arbete med fysisk aktivitet  

Reformen i läroplanen med daglig fysisk aktivitet genomfördes för 16 år sedan och ännu har 

skolorna inga fasta riktlinjer för hur de ska arbeta med uppdraget. De som har huvudansvaret 

över skolan är skolans huvudman och i intervjuerna framkom att tre av fem skolor hade fått 

direktiv från huvudmannen att arbetet med fysisk aktivitet ska genomföras, men inte hur. 

Detta stämmer överens med den information som kom fram när Skolverket gjorde en 

undersökning hos huvudmännen om frågan och det skiljde sig åt hur huvudmännen arbetade 

och att arbetet i första hand sker på initiativ från skolorna (Skolverket 2019, s.11). En av 

respondenterna berättade att de har haft detta direktiv i ungefär 3 års tid genom kommunens 

projekt ”Spring i benen”. Det framkom ingen information om hur arbetet skett innan dess 

men resultatet visar att inga klara metoder och strategier för arbetet tagits fram. Det var endast 

en skola som hade skrivit in arbetet med daglig fysisk aktivitet i sin verksamhetsplan. Detta 
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kan bero på att skolorna ännu inte har hittat metoder som fullt ut passar deras verksamhet. Att 

det på senare år kommit tydligare direktiv från huvudmannen kan bero på att forskningen hela 

tiden visar att barn och ungdomar blir allt mindre fysiskt aktiva och inte uppnår 

rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet om 60 minuter per dag (YFA 2015-11-15). 

Resultat från kontrollerade skolinterventioner gällande fysik aktivitet visar att eleverna blev 

mer fysisk aktiva (Karlsson 2017, s.83) och de var mer benägna att delta i fysisk aktivitet och 

tiden för att vara fysiskt aktiva ökade (Dobbins et al. 2013, s.2). I ytterligare en studie där 

eleverna fick 31 interventionstillfällen för att öka sina kunskaper inom fysisk aktivitet och 

delta i fysiska aktiviteter blev eleverna inte mer fysiskt aktiva (Fröberg 2018, s.133 ff.). Att 

det skiljde sig åt hur skolinterventionerna fungerade för att få eleverna mer fysiskt aktiva samt 

vilken påverkan de har i övrigt kan bero på att interventionerna skett på olika sätt och att en 

viss typ av interventioner passar bättre i skolan. Att alla elever ska erbjudas daglig fysisk 

aktivitet ser jag som en skolintervention men frågan är om den gör eleverna mer fysiskt aktiva 

som den ser ut idag. Om inte borde kanske uppdraget ses över för att effektiviseras och fylla 

sitt syfte, speciellt om Sverige ska vara med och minska otillräcklig fysisk aktivitet hos 

ungdomar med 15 procent till år 2030 (Guthold et al. 2019, s.1).  

 

Respondenterna som uppgav att de erbjuder sina elever daglig fysisk aktivitet berättade att 

arbetet är lättare med eleverna i de lägre årskurserna än med eleverna på högstadiet, detta var 

något som även kom fram när förändringen av läroplanen utvärderades (Myndigheten för 

skolutveckling 2005, s.2). Forskning som undersökt barn och ungdomars fysiska 

aktivitetsmönster visade även de på liknande resultat, oberoende om de skett med enkät eller 

accelerometer. Nyberg (2017, s.42) kom fram till att ungdomars fysiska aktivitet avtar ju äldre 

de blir och att den fysiska aktiviteten måste ökas och Folkhälsomyndigheten (2019) att den 

inaktiva tiden ökar hos barn och ungdomar med stigande ålder. I en studie publicerad av 

WHO såg författarna en negativ trend över tid hos svenska ungdomar. Deras inaktivitet hade 

ökat från år 2001 fram till år 2016 (Guthold et al. 2019, s. 6). Detta visar att det inte bara är ett 

problem i skolan utan i samhället i stort. Att högstadieeleverna inte ens går ut på sina raster 

där stor del av den dagliga fysiska aktiviteten erbjuds kan vara en faktor till minskad rörelse 

hos de äldre eleverna samt att de på de flesta skolorna även har tillgång till sina 

mobiltelefoner. Frågan är om högstadieelevernas inaktivitet minskat om de tvingats ut och 

mobilförbud införts på rasterna.  

 



36 

 

Högstadieeleverna erbjuds fysisk aktivitet på skoltid genom ämnet idrott och hälsa som 

nyligen fick en utökad timplan och därmed mer tid för eleverna att vara fysisk aktiva. Det 

skiljer sig åt hur skolorna har fördelat timmarna och vissa har just nu bara ökat timmarna i 

årskurs 7 och andra i alla klasser på högstadiet, vilket kan ses utifrån läroplansteorins 

transformeringsarena där tolkningar gjorts på olika sätt hur den nya timplanen ska förläggas 

(Linde 2012, s.55). Några av respondenterna berättade att de lagt till en lektion i veckan med 

anledning av att eleverna ska röra på sig mer, vilket även verkar vara syftet vid genomgången 

av uppdraget Skolverket fick av regeringen med att undersöka var de extra timmarna skulle 

förläggas (Skolverket 2019, s.4). Här visar ramfaktorteorin på de begränsningar som finns 

med förändring av styrdokument inom skolan (Linde 2012, s.17 f.). Svårigheter med en 

utökad timplan i ämnet idrott och hälsa uppgav respondenterna vara tillgång till idrottshall, 

schemaläggning, lärare och även lärarens arbetsmiljö. Vissa av respondenterna har inte 

kunnat ta hänsyn till att högstadieeleverna ska röra sig flera dagar i veckan utan anpassat 

timfördelningen efter skolans egna möjligheter.  

 

Eftersom alla elever inte deltar i ämnet idrott och hälsa och heller inte är aktiva på sin fritid 

kan den fysiska aktiviteten inte begränsas till lektionerna i idrott och hälsa för att skapa ett 

livslångt intresse för att vara fysiskt aktiva (Myndigheten för skolutveckling 2005, s.6 f.). Det 

skiljde sig något åt mellan respondenterna hur de såg på hur fysiskt aktiva deras elever är. De 

flesta berättade att majoriteten av eleverna deltar i ämnet idrott och hälsa men det finns 

undantag och det skiljer sig åt på skolorna om eleverna ägnar sig åt fysisk aktivitet på sin 

fritid eller inte. Om eleverna inte deltar i det som är obligatorisk fysisk aktivitet har jag svårt 

att se att de skulle delta i den fysiska aktivitet som är upp till eleverna själva att välja, kanske 

inte i de yngre åldrarna men hos de äldre eleverna. Men det finns ju elever som på grund av 

andra faktorer inte har möjlighet till mer fysisk aktivitet än den skolan erbjuder. Larsson 

(2019, s.44 f.) visade i sin studie att alla ungdomar inte har samma förutsättningar att vara 

fysisk aktiva på sin fritid. Resultat från en annan studie visade att ungdomar som var 

involverade i organiserad idrottsverksamhet var mer fysiskt aktiva på måttlig till hög nivå än 

de som inte var det (Fröberg 2018, s.133 f.). Med anledning av att eleverna inte har samma 

chans till att vara fysiskt aktiva på sin fritid blir skolan en plats där eleverna får möjlighet till 

fysisk aktivitet oavsett vilka förutsättningar de växer upp med och chans till en mer jämlik 

hälsa.  
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Utöver lektionerna i idrott och hälsa har eleverna på en skola rörelsepass de dagar de inte har 

idrott och hälsa där det förekommer en blandning av olika aktiviteter. Rörelsepassen är 

inlagda som skolans val och är därmed obligatoriska, vilket gör att eleverna har fysisk 

aktivitet schemalagt alla dagar i veckan. I utvärderingen från Myndigheten för skolutveckling 

(2005, s. 6 f.) står det att fysisk aktivitet inte ska vara ett ämne som enbart sker på en särskild 

tid för att varaktig effekt ska uppnås. Respondenten uppgav att detta är en framgångsfaktor 

för deras arbete och att eleverna också får möjlighet att vara fysiskt aktiva under sina raster 

vilket är frivilligt och mindre styrt. Obligatorisk fysisk aktivitet varje dag visade sig också 

vara en framgångsfaktor i Bunkeflostudien där eleverna blev mer fysiskt aktiva än eleverna på 

kontrollskolorna (Karlsson 2017). På alla respondenters skolor erbjuds eleverna att vara fysisk 

aktiva under sina raster och det finns tillgång till aktivitetsmaterial. Bara för att elevernas ges 

möjlighet till att vara fysiskt aktiva betyder det inte att detta sker automatiskt. Eftersom stor 

del av den fysiska aktivitet som erbjuds i skolan inte är obligatorisk läggs höga krav på 

eleverna själva att de ska röra på sig, speciellt på dem som inte är intresserad av fysisk 

aktivitet och som kanske behöver röra sig mest. På en skola tvingades eleverna till att vara 

fysisk aktiva genom att röra sig i skolbyggnaden när de ska ta sig mellan olika lektioner. 

Detta är ju inget som erbjuds utan eleverna måste ta sig mellan lektionerna och därmed också 

röra på sig och de kan inte aktivt välja bort det, därav blir det att de rör på sig kanske utan att 

behöva tänka på det.  

 

Några av skolorna erbjöd eleverna daglig fysisk aktivitet genom så kallade brain breaks, där 

det under lektionstid bryts för en kortare rörelsepaus. Elevernas inställning till rörelsepass och 

brain breaks skiljde sig lite åt. Vissa är motvilliga och förstår inte syftet medan majoriteten är 

positivt inställd. När det gäller lärarna är deras inställning inte bara positiv, det är lite olika 

uppfattningar och det är en utmaning för dem att hålla i aktiviteter. På realiseringsarenan 

handlar det om själva verkställandet av undervisningen (Linde 2012, s.73) och i detta fall 

verkställandet av daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Trots yttre begränsningar kan alltid 

lärare och skolledning skapa sina egna möjligheter på skolan och för att undervisningen ska 

var givande måste det finnas en överenskommelse mellan lärare och elever, trots att det ibland 

finns visst motstånd från eleverna (Ibid, s.74, 80). Sett till detta och uppdraget måste skolorna 

få klart för eleverna att de behöver röra på sig och varför, samt att det känns som att det i den 

här frågan även finns ett visst motstånd mellan lärare och skolledning där en 

överenskommelse måste ske för att lärarna ska blir mer positivt inställda och på så sätt mer 

engagerade och få möjlighet att utforma sin undervisning utefter sina egna förutsättningar. En 
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faktor som skiljer högstadiet från de lägre stadierna är att eleverna får betyg som reglerar 

ramarna (Linde, 2012, s.18), vilket kan tänkas påverka lärarnas vilja att lägga tid på annat än 

just kunskaper inom deras ämne.  

 

Två av respondenterna uppgav att de hade sett till att eleverna fick daglig fysisk aktivitet om 

läroplanen hade formulerats som att det var ett tvång och övriga tror de hade arbetat 

annorlunda om det varit tydligare direktiv om hur arbetet ska ske. Respondenterna såg även 

det positiva i att de har stort tolkningsutrymme och kan anpassa uppdraget utifrån vad som 

passar just deras skola och förutsättningar. Detta gör att de trots vissa svårigheter har 

möjlighet att anpassa uppdraget efter sina specifika förutsättningar. Enligt läroplansteorin 

ställer stort tolkningsutrymme också stora krav på lärare och skolledare för att eleverna ska 

erbjudas det som står skrivet i läroplanen (Linde 2012, s.7 ff.). Sett till läroplansteorin kan det 

vara det stora tolkningsutrymmet eller otydligheten i uppdraget som gjort att 

implementeringen av ändringen i läroplanen tagit tid. Den stora friheten för skolorna gör 

också att det går att ställa sig frågan om eleverna erbjuds samma möjligheter till fysisk 

aktivitet i skolan och därmed en likvärdig skola. En respondent påpekade att bara för att det 

sker en förändring i läroplanen behöver inte det betyda att förändringen sker direkt i 

verkligheten, vilket denna förändring av läroplanen visar.   

6.1.3 Fysisk aktivitet i förhållande till lärande 

Alla respondenterna tror att fysisk aktivitet och rörelse är positivt för elevernas inlärning och 

bidrar till bättre förutsättningar för dem att tillägna sig kunskap. Detta stämmer överens med 

vad Rasberry et al. (2011, s.10) fann med totalt 251 samband mellan fysisk aktivitet och 

studieresultat, varav strax över hälften var positiva, vilket visar att fysisk aktivitet kan bidra 

till förbättrade studieresultat. Resultaten antydde att fysisk aktivitet påverkar kognitiva 

färdigheter och attityder samt akademiskt beteende, vilket i sin tur påverkar studieresultatet. 

De positiva komponenterna författarna fann i studien var koncentration, uppmärksamhet och 

klassrumsbeteende. Detta är i samma linje med vad respondenterna i den här studien har 

uppgivit.  

 

Att eleverna skulle bli bättre på ett specifikt ämne är dock inte respondenterna lika säkra på 

och inte heller att mer idrott och hälsa kommer att lyfta skolresultaten. Det framkom även att 

fysisk aktivitet inte får ta för mycket tid från andra ämnen. Detta är inte helt i linje med vad 

Rasberry et al (2011, s.18) kom fram till. Att öka eller upprätthålla den befintliga tiden för 
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idrottsundervisning verkade inte ha någon negativ inverkan på studieresultaten. I 

Bunkeflostudien där eleverna under hela grundskolan hade fysisk aktivitet varje dag såg man 

en förbättring i slutbetygen hos pojkarna och det var även en större andel som blev behöriga 

till gymnasiet i förhållande till kontrollskolorna (Karlsson 2017, s.83 ff.). Detta visar att trots 

mer tid för fysisk aktivitet och antagligen mindre av något annat verkade det inte som att 

fysisk aktivitet bidrar till någon negativ inverkan på elevernas studieresultat. Det som kan 

diskuteras är på vilket sätt fysisk aktivitet förbättrar skolresultaten. Är det den fysiska 

aktiviteten i sig eller är det andra faktorer som påverkar detta. Denna diskussion tas inte upp i 

studierna om skolresultat, vilket är en nackdel.  

 

Respondenterna i den här studien hoppas på att fysisk aktivitet ska påverka elevernas 

skolresultat positivt men de kan inte säga det säkert idag. Kommer det mer forskning som 

visar på vilket sätt och i vilken mängd fysisk aktivitet har en positiv inverkan på 

studieresultatet kommer nog också skolorna att arbeta med fysisk aktivitet i större 

utsträckning än vad de gör idag. Lärarna kommer på så sätt även lyckas med att involvera det 

som står i läroplanen i sin undervisning så som det är tänkt tillsammans med den andra 

kunskapen som ska förmedlas till eleverna (Linde 2012, s.73). Det finns forskning som tyder 

på att fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande men de säkra resultaten inom forskning 

angående fysisk aktivitet hos ungdomar handlar mest om fysiska och psykiska hälsovinster 

samt att fysisk inaktivitet kan vara en bidragande faktor till ett antal sjukdomar (Pellmer 

Wramner, Wramner & Wramner 2017, s.49 ff.). Frågan är om skolan har fått fysisk aktivitet 

som uppdrag för att förbättra studieresultaten eller folkhälsa men vad gäller båda delarna 

upplever jag att det är ett uppdrag som måste fördelas på fler delar i samhället än bara skolan 

för att få alla barn och ungdomar att nå rekommendationerna om 60 minuters daglig fysisk 

aktivitet.   

6.2 Slutsats 

Alla högstadieelever erbjuds enligt skolledarna möjlighet till daglig fysisk aktivitet i mer eller 

mindre utsträckning beroende på vilken skola de går på och hur skolan har valt att arbeta med 

uppdraget i läroplanen. Bara för att det sker en förändring i läroplanen behöver det inte betyda 

att den implementeras och börjar arbetas med på en gång utan skolans innehåll påverkas även 

av andra faktorer. Utifrån hur uppdraget är formulerat i läroplanen får skolorna stort 

tolkningsutrymme och kan därmed anpassa hur de ska erbjuda sina elever daglig fysisk 

aktivitet utifrån skolans förutsättningar. Arbetet sker genom rastverksamhet, obligatoriska och 
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frivilliga rörelsepass, fler dagar med ämnet idrott och hälsa, rörelsepauser i undervisningen 

och förläggning av schema så eleverna måste röra sig mellan lektionerna. Mycket av den 

dagliga fysiska aktivitet som erbjuds är frivillig, vilket betyder att eleverna inte automatiskt 

blir mer fysiskt aktiva bara för att de får möjligheten. På skolorna finns det en tro på att fysisk 

aktivitet har en positiv inverkan på elevernas lärande i form av att det påverkar deras beteende 

i skolan, inte att de blir bättre inom ett specifikt ämne.  

6.3 Metoddiskussion  

För att nå studiens syfte var kvalitativa intervjuer särskilt lämpligt eftersom tanken var att få 

djupare och mer ingående information (Jacobsson & Skansholm 2019, s.86) om hur 

skolledare på högstadieskolor i Stockholms län talar om elevernas möjlighet till daglig fysisk 

aktivitet under skoltid. Genom att arbeta med kvalitativa intervjuer kunde flertalet följdfrågor 

ställas och respondenterna kunde ge djupare förklaringar till vissa svar. Det fanns inget 

intresse att göra en kvantitativ studie och undersöka hur många skolor som arbetar på ett visst 

sätt. Med anledning av att intervjun var semistrukturerad (Ibid, s.88) kom samtalet i intervjun 

ibland att handla om saker som i efterhand inte varit väsentligt för undersökningen, trots att 

intervjun utgick från en intervjuguide. När resultatet granskats gick det att se att 

respondenterna borde fått fler följdfrågor på vissa svar för att få fram mer information och en 

större förståelse för vissa frågor. Detta hade eventuellt kunnat undvikas om en pilotstudie 

genomförts och intervjuguiden där igenom fått mer bearbetning. Svårigheten med att använda 

en semistrukturerad intervju var att svaret på vissa frågor redan framkommit under en annan 

fråga än det var tänkt och som författare då inte ställa samma fråga igen som det redan fanns 

svar på. För att få ytterligare förståelse för skolans arbete borde intervjun eventuellt ha 

kombinerats med observation för att se hur arbetet faktiskt fungerar i praktiken på skolorna. 

Farhågan med att en intervju genomfördes över telefon var att ljudupptagningen skulle bli 

sämre och på så sätt svårare att transkribera och att intervjun i sig skulle ge mindre 

information. Det blev i det här fallet inga problem med transkriberingen och intervjun över 

telefon gav inte mindre information än någon av de andra intervjuerna.    

 

När det gäller urvalet har de respondenter som intervjuats kunnat ge en bild av hur skolorna 

erbjuder eleverna möjlighet till daglig fysisk aktivitet. Däremot borde det tagits större hänsyn 

till om skolorna hade olika huvudmän för att få större spridning i resultatet eller eventuellt 

undersökt skolor med samma huvudman för att se om det trots det är skillnad hur arbetet 

bedrivs. Att respondenterna blev både rektorer och biträdande rektorer beror på svårigheten i 
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att hitta respondenter, först tillfrågades endast rektorer men eftersom inte tillräckligt många 

svarade på förfrågan utökades förfrågan att gälla även biträdande rektorer. Detta kan ha 

påverkat resultatet eftersom alla respondenter inte hade samma tjänst men också att alla 

kanske inte var lika insatta i skolans arbete med fysisk aktivitet eftersom det fanns annan 

personal på skolorna som var drivande i arbetet.  

6.4 Fortsatt forskning  

En intressant fortsättning inom detta område hade varit att göra en observationsstudie och se 

hur skolorna arbetar med fysisk aktivitet. Med anledning av att barn och ungdomar blir 

mindre aktiva med stigande ålder skulle det vara intressant att undersöka hur eleverna själva 

ser på sina möjligheter till fysiska aktivitet och vad för sorts aktiviteter som skulle göra att de 

blev mer aktiva under skoltid. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syfte: 
Syftet med studien är att undersöka hur skolledare på högstadieskolor i Stockholms län 
talar om elevernas möjlighet till daglig fysisk aktivitet under skoltid.  
 
Frågeställningar: 

• Hur ser skolledarna på uppdraget i läroplanen om daglig fysiskt aktivitet?  
• Hur beskriver skolledarna skolornas arbete med att erbjuda eleverna daglig fysisk 

aktivitet?  
• Hur ser skolledarna på fysisk aktivitet i förhållande till lärande? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 
Fysisk aktivitet ungdomar 
Stillasittande 
Rörelse i skolan 
Skolinterventioner fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet och lärande 
Fysisk aktivitet och studieresultat 
Fysisk aktivitet och skolresultat/skolprestation 

Physical activity 
Physical education 
Physical activity among adolescents 
School-based physical activity 
adolescents 
 

 
Var och hur har du sökt? 
Databaser och andra källor  Sökkombination 
Gih´s bibliotekskatalog.  
 
Google. 
  
 
Google scholar.  
 
Databas Discovery  
 
 

Stillasittande, rörelse i skolan.  
 
Rörelse i skolan, fysisk aktivitet ungdomar, 
fysisk aktivitet i skolan.  
 
Physical activity among adolescents.  
 
Physical activity among adolescents, 
School-based physical activity 
 
 

 
Kommentarer 
Relevant litteratur har även hittats i litteraturlistor vid de sökningar som gjorts enligt ovan och 
då har en sökning gjorts i Discovery på hela artikelns namn för att få fram den i fulltext. 
Handledaren har även kommit med förslag på lämplig litteratur.    

 



 

Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej! 
Mitt namn är Emma Johnsson, jag håller för tillfället på att avsluta mina studier till lärare i 
idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.  
 
Just nu arbetar jag med mitt examensarbete på avancerad nivå där syftet är att undersöka hur 
skolledare på högstadieskolor i Stockholms län talar om elevernas möjlighet till daglig fysisk 
aktivitet under skoltid med utgångspunkt från det som står i läroplanen: ”Skolan	ska	även	
sträva	efter	att	erbjuda	alla	elever	daglig	fysisk	aktivitet	inom	ramen	för	hela	skoldagen”.	  
 
För att undersöka detta vill jag intervjua rektor eller biträdande rektor för en högstadieskola 
och undrar därför om du har möjlighet att ställa upp på en intervju? Ditt deltagande är 
frivilligt och kommer att vara helt anonymt, lika så vilken skola du arbetar på.  Intervjun 
kommer att spelas in för att sedan transkriberas och avidentifieras. Efter att arbetet slutförts 
kommer insamlat material att makuleras och det kommer finnas möjlighet att ta del av studien 
om så önskas.  
 
Jag hoppas att du har möjlighet att delta och ser fram emot att ta del av dina erfarenheter. 
Intervjun tar omkring 30-45 minuter. Svara gärna med vändande mail om du har möjlighet att 
delta eller inte.   
 
Om det är så att det är någon annan i personalen på skolan som arbetar med just denna fråga 
tar jag gärna emot förslag på vem jag skulle kunna ta kontakt med.  
 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning 
Emma Johnsson 
076-XXXXXXX 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3  

Intervjuguide 

Information innan intervjustart: ditt deltagande är helt frivilligt och kommer att vara helt 
anonymt, lika så vilken skola du arbetar på. Du kan när som helst välja att avbryta. Intervjun 
kommer att spelas in för att sedan transkriberas och avidentifieras. Efter att arbetet slutförts 
kommer insamlat material att makuleras. Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter.    
 

Syftet med studien är att undersöka hur skolledare på högstadieskolor i Stockholms län talar 
om elevernas möjlighet till daglig fysisk aktivitet under skoltid med utgångspunkt från det 
som står i läroplanen: ”Skolan	ska	även	sträva	efter	att	erbjuda	alla	elever	daglig	fysisk	
aktivitet	inom	ramen	för	hela	skoldagen”.	 Materialet som samlas in kommer endast att 
användas till detta syfte. Frågor innan vi börjar?  
 
Bakgrundsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat som rektor? 
• Hur länge har du varit rektor på din nuvarande skola? 
• Har du arbetat som rektor på andra skolor? 
• Vad har du för utbildning? 
• Hur många klasser har skolan på högstadiet? Hur många elever är det i varje klass? 

 
• Hur ser skolledarna på uppdraget i läroplanen om daglig fysiskt aktivitet?  

 
Hur tolkar du uppdraget i läroplanen om hur skolan ska arbeta med att erbjuda eleverna fysisk 
aktivitet under hela skoldagen utifrån det som står i läroplanen ”Skolan ska även sträva efter 
att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”? 
 
Vad är skolans syfte med att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet? 
 
Vad är din syn på att skolan har till uppgift att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet?  
 
Får eleverna möjlighet att vara fysiskt aktiva under skoldagen?  
 
Ses lektionerna i idrott och hälsa som en del av arbetet med daglig fysisk aktivitet eller arbetar 
skolan med dessa två områden på olika plan? Om ämnet idrott och hälsa involveras, har man 
tagit hänsyn till detta vid förläggningen av idrottstimmarna? 
 
Finns det några riktlinjer från skolans huvudman vad gäller uppdraget med fysisk aktivitet 
eller är det upp till skolan själv att styra detta arbete? 
 
Hade det varit någon skillnad på skolans arbete med daglig fysisk aktivitet om riktlinjer för 
uppdraget varit tydligare/annorlunda i läroplanen?  
 
Vilka möjligheter och svårigheter ser du med att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet? 
 
Vilka fördelar och nackdelar ser du med att eleverna ska erbjudas fysisk aktivitet varje dag? 
 
Vilka yttre faktorer möjliggör att eleverna kan erbjudas daglig fysisk aktivitet? (skolans 
ekonomi, lokaler, tid, lärarnas kompetens, klasstorlekar, elevernas kompetens) 



 

 
Vilka yttre faktorer begränsar att eleverna kan erbjudas daglig fysisk aktivitet? 
(skolans ekonomi, lokaler, tid, lärarnas kompetens, klasstorlekar, elevernas kompetens) 
 

• Hur beskriver skolledarna skolornas arbete med att erbjuda eleverna daglig fysisk 
aktivitet?  

 
Hur bedrivs arbetet på skolan med fysisk aktivitet sett över hela skoldagen? 
(aktiviteter, när under skoldagen, obligatoriskt deltagande) 
  
Vem är ansvarig för att eleverna erbjuds fysisk aktivitet? 
Har den ansvariga någon specifik utbildning inom området fysisk aktivitet?  
 
Finns några strategier och/eller riktlinjer för skolans arbete med daglig fysisk aktivitet? 
 
Finns det några strategier för hur skolan får eleverna delaktiga i den fysiska aktivitet som 
erbjuds?  
 
Används extern hjälp i något fall för att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet? 
Sker något samarbete med andra skolor i arbetet om daglig fysisk aktivitet? 
 
Vad är framgångsfaktorerna för att arbetet med daglig fysisk aktivitet ska fungera?  
 

• Om skolorna inte arbetar med daglig fysisk aktivitet, hur skulle detta arbete kunna gå 
till enligt skolledarna? 
 

 
Hur skulle skolan vilja bedriva arbetet för att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet? 
 
Vad skulle behövas eller krävas för att skolan ska kunna erbjuda eleverna daglig fysisk 
aktivitet?  
 

Hur ser skolledarna på fysisk aktivitet i förhållande till lärande? 
 

Har den fysiska aktiviteten någon påverkan på elevernas lärande? 
Om ja, hur? 
 
Har den fysiska aktiviteten någon påverkan på elevernas skolresultat i stort? 
 
Har den fysiska aktiviteten positiv/negativ inverkan på elevernas beteende i skolan? 
 
Vad är elevernas inställning till daglig fysisk aktivitet? 
 
Vad är skolpersonalens inställning till daglig fysisk aktivitet? 
 
 
 
 
 

 


