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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur fem gymnasieskolor i Sverige, som tilldelats 

stimulansbidrag, arbetar med att ge elever förutsättningar till regelbunden fysisk aktivitet 

under skoldagen. Våra frågeställningar var: hur arbetar de fem gymnasieskolorna med att ge 

elever möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet under skoldagen? Vilka förutsättningar anser 

lärare behövs för ett fungerande arbetssätt med regelbunden fysisk aktivitet? Vilka miljöer 

använder skolor för att främja elevers fysiska aktivitet? Hur påverkas gymnasieskolorna av 

NCFF: s (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom) 

stimulansbidrag? 

Metod 

Efter att ha talat med NCFF och därefter funnit fem gymnasieskolor som tilldelats 

stimulansbidrag för sitt arbete med regelbunden fysisk aktivitet, genomfördes kvalitativa 

intervjuer med lärare som varit ansvariga för arbetet.  

Resultat 

Skolorna har använt sig av olika arbetsätt för att främja fysisk aktivitet. Skolor har valt att låta 

elever leda aktiviteter, intressegrupper har styrt verksamheten och elever har fått lämna 

lektioner för att vara fysiskt aktiva. Lärare anser att arbetet medfört att elevers studieresultat 

och medvetenhet om fysisk aktivitets betydelse ökat. Dessutom anser lärare att det krävs 

engagemang från personal och elever på skolan för att få en fungerande verksamhet. Alla 

intervjuade lärare anser att de haft en ledning som stöttat dem. Skolor samarbetar med lokala 

föreningar och företag för att kunna erbjuda eleverna ett större utbud av aktiviteter. Skolor 

använder sig till stor del av utomhusmiljön för att stimulera till spontan rörelse men även 

genom aktiviteter inomhus. Stimulansbidraget har används till att köpa material och utveckla 

verksamheten ytterligare. Lärarna poängterar att bidraget gett dem bekräftelse och känslan av 

att de är på rätt spår med sitt arbete. Vissa lärare har däremot svårt att se hur bidraget påverkat 

skolan. 

Slutsats 

Vårt resultat visar på att lärarnas och skolornas arbete påverkas av olika ramar enligt 

ramfaktormodellen. Skolorna har eller har haft stärkande ramar som påverkat deras arbetssätt 

positivt. För ett fungerande arbetssätt krävs engagemang hos personal och elever samt en 

stöttande skolledning.  De skolor som haft flest samarbeten med föreningar ger eleverna 

möjlighet att välja mellan olika aktiviteter och därigenom finna intresse för fysiska aktiviteter.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Från och med den 27 februari 2003 fick läroplanen följande tillägg: 

 
 

”Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma 

hälso- och livsstilsfrågor. Skolan skall även sträva efter att ge gymnasieeleverna 

förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.” (Lpf94 2009, s.5) 

 

Många skolor upplever vi har svårt att uppfylla läroplanens rekommendation med att ge 

elever förutsättningar för att bedriva regelbunden fysisk aktivitet. På några skolor fungerar 

dock detta arbete. Hur arbetar dessa skolor och under vilka förutsättningar? Dessa tankar 

startade processen som i slutändan resulterade i denna studie. Studien blev en undersökning 

av fem gymnasieskolor som belönats med bidrag för sitt goda arbete med att ge elever 

förutsättningar till regelbunden fysisk aktivitet.       

 

Lärare, elever och skolledning har skilda uppfattningar när det gäller vilka förutsättningar 

som elever har att bedriva fysisk aktivitet på skoltid. I en undersökning gjord av Statens 

folkhälsoinstitut framgår att skolledningen (80 %) är positivt inställda till elevernas 

möjligheter att vara fysiskt aktiva utomhus på raster och håltimmar. Däremot anser bara 47 % 

av idrottslärarna att eleverna har dessa möjligheter och endast 25 % av eleverna anser sig ha 

goda möjligheter till fysisk aktivitet under skoldagen. (Strandell & Bergendahl 2002, s. 23-

24) 

 

World Health Organizations rekommenderar att barn och unga mellan 5 och 17 år bör vara 

fysiskt aktiva minst 60 minuter dagligen för att uppnå hälsovinster. Den fysiska aktiviteten 

kan delas upp under dagen med fler kortare perioder av rörelse. De unga som är fysiskt aktiva 

mer än 60 minuter per dag får ytterligare hälsovinster. Den huvudsakliga delen av ungas 

fysiska aktivitet bör innehålla konditionsträning med högre intensitet. Utöver detta 

rekommenderar WHO att unga tränar för att stärka muskler och skelett minst tre gånger per 

vecka. (WHO 2010, s.19-20) 
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SIH- projektet är flera studier där syftet varit att kartlägga barn och ungdomars villkor för 

fysiska aktivitet i skolan och på fritiden (GIH, 2011-02-10). Genom SIH-projektet mellan 

åren 2001 och 2004 konstaterades att den fysiska aktivitetsnivån hos var tredje flicka och 

pojke i åldern 15- 16 år inte var tillfredsställande för att bevara en god hälsa (Brun Sundblad 

et al. 2008, s.6). Engström anser att de elever som är fysiskt inaktiva på fritiden också rör sig 

mindre under idrottslektioner. Han menar även att de spontana aktiviteterna har minskat och 

att förutsättningarna för att delta i föreningsidrott skiljer sig bland unga. (Engström 2004, s.6)  

 

På grund av detta anser vi att det är viktigt att skolor ger alla elever möjlighet till att bedriva 

regelbunden fysisk aktivitet. Framförallt är det vikigt att skolorna arbetar aktivt med att skapa 

ett intresse för fysisk aktivitet hos de elever som är minst aktiva.  

 

1.2 Definition av centrala begrepp 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet används som ett 

överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika 

former av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och 

friluftsliv. (Folkhälsoinstitutet, 2010-09-20) 

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Hälsovinster med fysisk aktivitet 

Ekblom och Nilsson har sammanställt vetenskapliga studier och delat in dem i olika grader av 

tillförlitlighet. Dessa studier tar upp positiva samband mellan fysisk aktivitet och 

hälsotillstånd. (Ekblom & Nilsson 2000, s. 39) Det har även visat sig att alla typer av fysisk 

aktivitet ger hälsovinster och att det är energin man förbrukar under träning som bestämmer 

effekten på hälsan och inte själva ansträngningsnivån. Detta är fördelaktigt då man kan träna 

under kortare intervaller och ändå se positiva resultat då man vill förebygga kroniska 

sjukdomar. (Rasmussen et al. 2004, s.21) Ekblom och Nilsson anser sig se mycket starka 

bevis för att fysisk aktivitet har positiv inverkan på hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, 

åderförfettning och på individers rörlighet.  
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De menar vidare att om studierna inte är fullt övertygande finns det starka bevis för att 

benskörhet, måttlig övervikt, Typ II- diabetes samt mild ångest kan förebyggas eller få 

mildrande effekter av fysisk aktivitet. (Ekblom & Nilsson 2000, s. 39) Även Byrne och Hill 

poängterar detta då de talar om vilka hälsovinster fysisk aktivitet medför hos unga (Byrne & 

Hill 2007, s.50).  

 

U.S. Department of Health and Human Services menar att fysisk aktivitet har en betydande 

roll när det gäller att förebygga övervikt men det är samtidigt nödvändigt med fysisk aktivitet 

för alla individer oavsett vikt. Genom ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande påverkas 

inte bara vikt, utan reduceras många risker som sammankopplas med övervikt, däribland 

diabetes och hjärtproblematik. (U.S. Department of Health and Human Services 2010, s.4) 

Man har även kunnat identifiera ett samband mellan övervikt och psykisk ohälsa, där de har 

svårt att svara på om det är övervikten som skapar psykisk ohälsa eller om det är psykisk 

ohälsa som skapar övervikt. Det man har sett är att deprimerade ofta är inaktiva och att 

inaktivitet påverkar vikten, dessutom visar det sig att personer som lever hälsosamt har större 

tillit till sig själv. (Rasmussen et al. 2004, s.24 & 120) 

 

I en reviewartikel framställd av The Cochrane Collaboration undersöks samband mellan 

ångest och depression med fysisk aktivitet. Vissa studier visar på att fysisk aktivitet reducerar 

ångest och depression i den allmänna populationen av barn och ungdomar. De menar att 

forskningen gjorda på barn och ungdomars psykiska hälsa är knapphändig och att de studier 

som gjorts ofta är av dålig kvalité. Detta gör att det blir svårt att komma med en slutsats i 

frågan. (The Cochrane Collaboration 2009, s.21-22) Den psykiska ohälsan har de senaste åren 

ökat och de som är mest utsatta är yngre kvinnor. När det gäller siffror på barns och 

ungdomars psykiska hälsa är det svår att finna data. Det man sett är att flickor och pojkars 

symptom vid psykisk ohälsa skiljer sig åt. Flickor tenderar att bli tysta och inåtvända medan 

pojkar blir mer utåtagerande. Genom en studie gjord på barn och ungdomar i sydvästra 

Stockholm fick man fram att flickor och pojkar som var högaktiva hade bättre självkänsla än 

de som var låg- medelaktiva. Även de som idrottar i organiserad eller oorganiserad form har 

bättre självkänsla än de som inte idrottar. (Rasmussen et al. 2004, s.24 & 120) 
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1.4 Forskningsläge 

1.4.1 Fysisk aktivitet och lärande 

Fysisk aktivitet kan ge flera positiva effekter som kan ge upphov till en lärande miljö. 

Myndigheten för skolutvecklings (avvecklades 30 september 2008, denna myndighets ansvar 

ligger idag under Skolverket) utvärdering från år 2005 lyfter fram flera upplevda positiva 

effekter av fysisk aktivitet under skoldagen. Elever, lärare, rektorer och föräldrar upplever att 

fysisk aktivitet kan leda till att eleverna har lättare att koncentrera sig, att det ger ett lugn i 

klassrummet, att eleverna blir gladare, att det sociala klimatet förbättras, självkänslan hos 

eleverna ökar, färre kränkningar och bättre studieresultat i nationella prov. De menar även att 

en bättre lärandemiljö underlättar för kunskapsutveckling hos elever. (Myndigheten för 

skolutveckling 2005, s 17) 

 

Fysisk aktivitet kan ha positiva effekter på hjärnan. Martin Lövdén har påvisat att en aktiv 

livsstil som inbegriper fysisk aktivitet och social samvaro förefaller skydda mot en 

åldersrelaterad försämrad kognitiv förmåga. (Lövdén, Ghisletta & Lindenberger 2005, s. 423-

434) Flera studier har även visat på att bra aerobt tränade individer har en hög hjärnaktivitet, 

vilket kan innebära en bättre kognitiv förmåga som exempelvis kan leda till en bättre 

uppmärksamhetsförmåga (Colcombe et al. 2004, s. 3316 & Olsson 2008, s. 16). 

 

Två reviewartiklar har studerat hur fysisk aktivitet påverkar kunskapsutveckling i skolan. 

Båda studierna menar att elever kan spendera mindre tid med teoretiska studier och lägga ner 

mer tid på fysisk aktivitet men ändå nå framgång i sin kunskapsutveckling. Enligt studierna 

förhöjs kognitivt lärande av fysisk aktivitet, vilket kan vara en av flera förklaringar till att 

fysisk aktivitet kan underlätta en kunskapsutveckling. (Department of Sport and Recreation s. 

3 & Trudeau & Shephard 2008, s.9) En av studierna har uppmärksammat positiva effekter av 

ökad fysisk aktivitet som förbättrad koncentrationsförmåga, bättre minne och beteende i 

klassrummet (Trudeau & Shephard 2008, s.9).  

 

Flera studier visar på ett samband mellan goda studieresultat och hög fysisk aktivitetsnivå 

(Ericsson 2005, s. 27, Sjöström & Svartbo 1996, s. 36-40 & Sollerhed 2006, s.42). En studie 

på 301 gymnasieelever i Kristianstad visade på ett samband mellan elevernas fysiska 

kapacitet och medelbetyg.  
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Efter att ha undersökt den fysiska kapaciteten hos elever på det teoretiska programmet och det 

praktiska programmet, såg de att elever inom det praktiska gymnasieprogrammet hade bättre 

fysisk kapacitet. När de sedan korrelerade elevernas medelbetyg med fysisk kapacitet fann de 

ett samband mellan högre betyg och fysisk kapacitet inom båda programmen. (Sollerhed 

2006, s.42) Likande resultat framkom i en studie utförd på 508 studenter vid Umeå 

universitet. Studien visade på ett positivt samband mellan regelbunden ansträngande fysisk 

aktivitet och goda studieresultat. De som klarade sina studier bäst var elever som tränade tre 

till fyra gånger per vecka under organiserade former med hög ansträngning. Studien kom fram 

till att inte bara själva motionsutförandet kunde kopplas till goda studieresultat, utan även den 

upplevda ansträngningen under aktiviteten. (Sjöström & Svartbo 1996, s. 36-40) 

Bunkefloprojektet- en hälsofrämjande livsstil, visar på att barn som haft mer fysisk aktivitet 

och motorikträning fått bättre resultat i de nationella proven i matematik och svenska. 

Interventionsgruppen med ökad fysisk aktivitet hade cirka fem till sex schemalagda lektioner i 

veckan jämfört med kontrollgruppens två lektioner per vecka. (Ericsson 2005 s. 27) 

1.4.2 Skolans roll 

Regeringen har i sin budgetproposition från 2004 uppgett riktlinjer för fysisk aktivitet i 

skolan, där de menar att skolan bör arbeta mot att eleverna skall vara fysiskt aktiva minst 30 

minuter per dag (Idrottsforum, 2010-09-17). 

 

Myndigheten för skolutveckling presenterade en slutrapport år 2005 angående skolors arbete 

med dessa rekommendationer. Myndigheten skulle i sitt arbete stärka skolans ansvar att ge 

förutsättningar till regelbunden fysisk aktivitet i nära samråd med Nationellt Centrum För 

Främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom (NCFF) vid Örebro universitet. Effekter 

av Myndigheten för skolutveckling och NCFF:s arbete är enligt slutrapporten att kommuner 

och skolor, framför allt grundskolor, har blivit mer medvetna om att det finns ett uppdrag i 

läroplanen. Det framkommer dock att alla skolor inte har kommit i gång med arbetet. 

(Myndigheten för skolutveckling 2005, s.2)   

 

Ett stimulansbidrag togs fram av NCFF för att stimulera skolornas arbete med fysisk aktivitet. 

I annonser i skolpress, Kommunaktuellt samt på NCFF:s och myndighetens hemsida 

uppmanades landets skolor att ansöka om stimulansbidrag genom att beskriva sitt arbetssätt 

med att främja elevers fysiska aktivitet.  
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År 2005 tilldelades fem gymnasieskolor 20 000 kronor vardera i stimulansbidrag för sitt 

arbete med att främja fysiskt aktivitet. (Myndigheten för skolutveckling 2005, s. 8-9)  

 

Gymnasieskolor har i allmänhet inte kommit lika långt med att ge elever förutsättningar till 

daglig fysisk aktivitet. Detta kan bero på att läroplanen för gymnasieskolan uttrycker sig 

något oklarare än grundskolans läroplan angående rekommendationen. (Myndigheten för 

skolutveckling 2005, s. 15) En avgörande betydelse för att en skola ska arbeta med uppdraget 

är att rektorn driver och stödjer arbetet. Arbetet bör kopplas till skolutveckling och därmed 

främja elevernas kunskapsutveckling. (Myndigheten för skolutveckling 2005, s 2) Vanligast 

är att gymnasieskolor erbjuder fysisk aktivitet genom valbara kurser. Problemet med detta kan 

dock vara att man inte når de elever som är negativt inställda till fysisk aktivitet. 

(Myndigheten för skolutveckling 2005, s 16) 

 

Skolors arbetssätt för att arbeta med läroplansuppdraget tas upp i rapporten. En 

gymnasieskola försöker stimulera elever till fysisk aktivitet på raster genom att erbjuda 

boulebana, fotbollsplan, volleybollplan, tennisbana, kubbspel och krocket. Schemalagda 

promenader och pausgymnastik förekommer också inom gymnasieskolor. En annan möjlighet 

är att skolorna har väl fungerade skolidrottsföreningar. (Myndigheten för skolutveckling 

2005, s 16) Skolbaserade interventioner med syftet att främja hälsa och förebygga sjukdomar 

kan påverka elever till en bättre upplevd mental hälsa, sundare matvanor och ökad fysisk 

aktivitet. De studierna med bäst resultat utifrån interventioner har innefattat hela skolans 

miljö, varit långsiktiga och involverat föräldrar. (SBU 2007, s 194) 

 

1.4.3 Från inaktiv till aktiv 

Studier visar att en alltför stor andel elever inte deltar i idrott och hälsoämnet. Idrott och 

hälsoämnet måste utveckla kunskaper så att elever förstår sambandet mellan välmående, 

utveckling, lärande och fysisk aktivitet. Ämnet måste även ge kunskaper att bedriva olika 

typer av fysiska aktiviteter för att tillfredsställa elevers individuella behov. (Myndigheten för 

skolutveckling 2005, s.7) 

 

SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, konstaterar att möjlighet till att utföra 

fysisk aktivitet under skoldagen ger en positiv påverkan sett till ungdomars dagliga behov av 

rörelse (SBU 2007, s. 193).  
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I interventionsstudier, avsedda att förändra beteendet hos fysiskt inaktiva, fick elever 

möjlighet att prova olika aktiviteter och få undervisning i hälsa. Detta ledde till att de ökade 

sin fysiska aktivitet även utanför skolan. (SBU 2007, s. 191) 

 

Det är viktigt att införa fysisk aktivitet under skoltid utan prestations- och betygskrav och där 

kreativitet, lust och lek fokuseras så att man stärker intresset för fysisk aktivitet hos alla elever 

(Myndigheten för skolutveckling 2005, s.7).  

 

SBU konstaterar att det finns för få studier som undersöker hur man kan främja fysisk 

aktivitet hos ungdomar i övre tonåren och att mer forskning krävs inom detta område (SBU 

2007, s. 193). Bland fysiskt inaktiva elever återfinns fler i högre åldrar (Myndigheten för 

skolutveckling 2005, s. 2 & SBU 2007, s. 193) och av dessa är fler flickor än pojkar 

(Myndigheten för skolutveckling 2005, s. 2 & SBU 2007, s 194). Utmaningen för skolorna är 

att nå de som ännu inte är fysisk aktiva och inte har en vana av att röra på sig hemifrån 

(Myndigheten för skolutveckling 2005, s. 2).  

 

SBU har utvärderat metoder för att främja fysik aktivitet hos barn och ungdomar.  I en 

reviewartikel har man undersökt interventioner för att främja fysisk aktivitet hos barn och 

ungdomar. Skolbaserade interventioner med ökad fysisk aktivitet för fysiskt inaktiva kom 

fram till att elever inom riskgrupper för hjärt- och kärlsjukdomar i snitt ökade den fysiska 

aktivitetsnivån med 10 procent efter ett år. Största hälsovinster såg de hos pojkar i dessa 

högriskgrupper. (SBU 2007, s. 192) Det är viktigt att genomföra skolbaserade interventioner 

som når de mest inaktiva eleverna då den potentiella hälsovinsten är som störst inom denna 

grupp (SBU 2007, s 194).  

 

1.4.4 Sammanfattande forskningsläge 

Fysisk aktivitet kan ge flera positiva effekter som kan ge upphov till en lärande miljö. 

Kognitivt lärande kan förhöjas av fysisk aktivitet, vilket kan vara en av flera förklaringar till 

att fysisk aktivitet kan underlätta en kunskapsutveckling. Flera studier visar på ett samband 

mellan goda studieresultat och hög fysisk aktivitetsnivå.  

 

Myndigheten för skolutveckling skulle i sitt arbete stärka skolans ansvar att ge förutsättningar 

till daglig och regelbunden fysisk aktivitet i nära samråd med NCFF vid Örebro universitet.  
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I myndighetens utvärdering från år 2005 framkommer det att alla skolor inte har kommit i 

gång med arbetet.  

 

Ett stimulansbidrag på 20 000 kronor delades ut av NCFF till fem gymnasieskolor. 

Gymnasieskolor har i allmänhet inte kommit lika långt med arbetet med elevers regelbundna 

fysiska aktivitet. Det kan bero på att läroplanen för gymnasieskolan uttrycker sig något 

oklarare än grundskolans läroplan angående rekommendationen. En avgörande betydelse för 

att en skola ska arbeta med uppdraget är att rektor driver och stödjer arbetet. Arbetet bör 

kopplas till skolutveckling och därmed främja elevernas kunskapsutveckling. SBU konstaterar 

att möjlighet till att utföra fysisk aktivitet under skoldagen ger en positiv påverkan sett till 

ungdomars dagliga behov av rörelse. Interventioner för att främja fysisk aktivitet har visat på 

att fysiskt inaktiva elever ökade sin aktivitet även efter skoltid. Det är viktigt att genomföra 

skolbaserade interventioner som når de mest inaktiva eleverna då den potentiella hälsovinsten 

är som störst inom denna grupp.  

 

1.5 Vår studie 

I vår studie utgår vi ifrån ramfaktorteorin. Vi har inte funnit andra examensarbeten som 

använder denna teori i problemområden som liknar vårt, därav anser vi att vår studie med 

fokus på denna teoretiska utgångspunkt är intressant att genomföra. Vi har även undersökt hur 

fem gymnasieskolor som fått NCFF:s stimulansbidrag arbetar eller har arbetat med 

regelbunden fysisk aktivitet för elever. Vi har inte funnit studier där detta undersökts närmare. 

Vi har inte heller funnit studier som fokuserar på hur skolorna påverkas av det faktum att de 

fått simulansbidrag. Därför anser vi att det är intressant att genomföra studien.  
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1.6 Syfte och frågeställningar 

 

1.6.1 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur fem gymnasieskolor i Sverige, som tilldelats 

stimulansbidrag, arbetar med att ge elever förutsättningar till regelbunden fysisk aktivitet 

under skoldagen. 

 

1.6.2 Frågeställningar 

 Hur arbetar de fem gymnasieskolor med att ge elever möjlighet till regelbunden fysisk 

aktivitet under skoldagen? 

 Vilka förutsättningar anser lärare behövs för ett fungerande arbetssätt med 

regelbunden fysisk aktivitet?  

 Vilka miljöer använder skolor för att främja elevers fysiska aktivitet? 

 Hur påverkas gymnasieskolorna av NCFF: s stimulansbidrag? 

 

1.7 Teoretisk utgångspunkt 

Ramfaktorteorin är en traditionell teori inom läroplansforskning. Teorin presenterades för 

första gången i Urban Dahllöf klassiska arbete ”Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp” utkommen år 1967. (Lindblad, Linde & Näslund 1999, s 1) Teorin kan 

ses som ett verktyg för att förstå hur undervisningens resultat är kopplat till 

undervisningsförloppet och hur det i sin tur begränsas av faktorer, så kallade ramar (Lindblad, 

Linde & Näslund 1999, s.98). Fysiska ramar som utrustning, antal elever i en klass och 

tillgång till bibliotek, kan påverka ett undervisningsförlopp och därmed utgången av ett tänkt 

resultat. På samma sätt kan reglerande ramar påverka som betygssystem och en lärares 

kompetens. Inom teorin studeras således begränsande faktorer, undervisningsförlopp och 

resultat. (Linde 2006, s 15) Figur 1 visar en ramfaktormodell som innefattar ramar, process 

och resultat. Modellen visar att ramar som kan ha uppstått av exempelvis politiska och 

administrativa beslut kan påverka vad som är möjligt att genomföra i undervisningen. 

Undervisningen ses som en process och genom processens påverkan av ramar, uppnås resultat 

av undervisningen. (Lindblad, Linde & Näslund 1999, s 98) 
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För att kunna applicera ramfaktorteorin och dess modell i vårt arbete har vi valt att utgå från 

de upplevelser de intervjuade personerna har av det ramverk de befinner sig i. De intervjuade 

har fått svara på frågor angående hur skolan är organiserad, exempelvis har frågor ställts om 

regelbunden fysisk aktivitet är inskrivet i ett lokalt styrdokument och om det finns någon 

ansvarig person för att skapa förutsättningar för att genomföra arbetet. Frågor har även ställts 

beträffande ekonomiska, materiella och tidsmässiga ramar. Angående process och resultat har 

vi frågat hur arbetet genomförts och vilka resultat läraren kunnat urskilja. Vi har tolkat det 

som framkommit i intervjuerna och kopplat det till vår uppfattning av ramfaktormodellen.  

 

 

 

 

RAMAR                →     →  

Figur 1. En enkel form av ramfaktorteori. 

 

2 Metod 

2.1 Urval 

Vi startade med att kontakta 25 studierektorer på grundskolor i Bromma och på Södermalm i 

Stockholm per telefon. Dessa områden valde vi för att de har stort utbud av skolor och för att 

de var lättillgängliga. De som svarade meddelade då att de inte arbetade med daglig fysisk 

aktivitet under skoltid. Eftersom vi sett att NCFF arbetat aktivt med att ge stöd till skolor i 

deras arbete med fysisk aktivitet, valde vi att kontakta dem för att se om de hade förslag på 

skolor. Genom NCFF hittade vi fem gymnasieskolor som fått stimulansbidrag för sitt arbete 

vilket resulterade i att vi inte gjorde ett urval utan undersökte alla de skolor som tilldelades 

stimulansbidrag år 2005. På ett dokument från NCFF fann vi kontaktuppgifter till dem som 

varit ansvariga för arbetet med fysisk aktivitet på de fem skolorna. Vi valde att intervjua de 

personer som vi ansåg hade störst kunskap i hur arbetet på skolan sett ut. 

 

RAMAR PROCESS

SSS 

RESULTAT 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod vi har valt att använda oss av är kvalitativa intervjuer. Detta för att 

vi i vårt syfte vill undersöka hur skolor arbetar med regelbunden fysisk aktivitet.  

Vi är inte ute efter att mäta våra data utan att gå djupare och ha möjlighet att ställa följdfrågor 

till den som är ansvarig för arbetet på skolan. Vi anser att det är lättare att få tydligare och mer 

innehållsrika svar genom kvalitativa intervjuer. Jan Trost menar att man enkelt kan beskriva 

en kvalitativ studie som en studie där man inte har för avsikt att mäta data i siffror. Han anser 

även att om man mäter data i ord som länge, fler eller mer blir denna studie kvantitativ. (Trost 

2009, s. 8) Undviker man dessa typer av jämförelser och istället intresserar sig av att försöka 

förstå människors sätt att resonera, reagera, särskilja eller urskilja handlingsmönster, är en 

kvalitativ studie att föredra (Trost 2009, s.14). Med detta som utgångspunkt har vi valt att 

använda oss av kvalitativa intervjuer för att uppfylla vårt syfte på ett så bra sätt som möjligt.  

 

2.3 Procedur 

Vi började med att söka information till vårt forskningsläge på bibliotek och i olika databaser. 

Nästa steg var att finna skolor att intervjua till vår studie. Vårt urval resulterade i att fyra av 

gymnasieskolorna var belägna i Skåne, Småland och Västergötland. Därför valde vi att 

kontakta Håkan Larsson (professor vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm) om 

tillvägagångssätt och riktlinjer vid telefonintervjuer. Därefter valde vi att använda 

telefonintervjuer vid de skolor vi inte hade möjlighet att resa till. Vi kontaktade även 

kontaktpersonen på den femte skolan som är belägen i Stockholmsområdet och bokade tid för 

en ”vanlig” intervju. Efter att vi bokat tider för intervjuer talade vi med vaktmästeriet för att 

anskaffa högtalartelefon och diktafon. Telefonintervjuerna hölls i mötesrum för att minimera 

störande moment.  

 

Varje intervju hade en ansvarig intervjuare där den andra ansvarade för diktafon, anteckningar 

samt ställde eventuella kompletterande frågor. Vi valde detta sätt på grund av att vi inte ville 

tala i mun på varandra samt att respondenten skulle känna sig trygg.  

Den ”vanliga” intervjun fungerade på så sätt att vi reste till skolan och höll intervjun på 

respondentens kontor. Efter intervjuerna transkriberade vi materialet för att sedan analysera 

texterna till ett resultat.  
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2.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om giltighet, om studien lyckas fånga de begrepp och fenomen som är av 

intresse (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122). Vi valde att använda oss av kvalitativa 

intervjuer för att vi anser att det var rätt metodval för att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. De kvalitativa intervjuerna genomfördes med en intervjuguide baserad på 

vårt syfte och frågeställningar. Vi ställde följdfrågor där vi ansåg att vi behövde ytterligare 

förklaringar eller där vi ansåg att det saknades information. Även den intervjuare som inte 

varit ansvarig har haft möjlighet att ställa följdfrågor, detta för att komplettera intervjun utifall 

ansvarige intervjuaren missat något.  

 

Reliabilitet handlar i stor utsträckning om tillförlitlighet och upprepbarhet i en undersökning. 

Vid samma förutsättningar ska samma resultat utfås. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122) 

Under de intervjuer vi gjort har vi använt oss av samma intervjuguide för att respondenterna 

skall få samma frågor. De intervjuade är anonyma vilket gör att det slipper känna att svaren 

de ger kan få negativa konsekvenser. Vi försökte vara tydliga, tolkande och uppmärksamma 

för att undvika missuppfattningar vid intervjuerna. Genom öppna frågor fick de intervjuade 

fritt svara efter sin egen uppfattning. Vi valde att ha en ansvarig intervjuare på varje intervju 

för att respondenterna lättare skulle höra vad vi sa och för att vi inte skulle tala i mun på 

varandra. Däremot har vi båda varit ansvariga för intervjuer, detta kan ha lett till att vi 

förmedlat frågorna på olika sätt vilket kan påverkat tillförlitligheten. Att vi har använt oss av 

telefonintervjuer istället för ”vanliga” intervjuer tror vi inte påverkat resultatet avsevärt, dock 

blev den vanliga intervjun längre.  

 

  



13 

 

3 Resultat 

Vi har intervjuat fem gymnasieskolor i Sverige som tilldelats NCFF: s stimulansbidrag 2005. 

Fyra av de fem gymnasieskolorna har intervjuats per telefon på grund av att de är belägna i 

södra Sverige. Skola A är en innerstadsskola i södra Sverige och den intervjuade läraren är 

idrottslärare på skolan. Skola B ligger i västra Sverige och den intervjuade idrottsläraren är 

tjänstledig idag och var även det strax efter skolan tilldelades bidraget. På skola C, som ligger 

i södra Sverige, intervjuades idrottsläraren. Skola D ligger på landsbygden i södra Sverige, 

den intervjuade läraren är idrottslärare på skolan. Skola E är en innerstadsskola i 

Stockholmsområdet, den intervjuade läraren är idag verksam som rektor på en annan skola. 

Hon är den enda individ som vi träffat personligen.   

 

3.1 Arbetet med att ge elever möjlighet till regelbunden fysisk 

aktivitet under skoldagen. 

På skola A har de tagit fram en ”hälsobank” där eleverna själva får vara med och bestämma 

vilka aktiviteter som de vill ska ingå. ”Hälsobanken” är frivilliga aktiviteter som eleverna har 

tillgång till två gånger per vecka under alla sina tre år under gymnasiet och aktiviteterna är 

inte betygsgrundade, utan står utanför den obligatoriska undervisningen. Även de övriga 

skolornas aktiviteter har varit frivilliga och inte påverkat elevernas betyg. 

 

”… det är helt frivillig idrott, som skolan står för, för att lyfta idrottens betydelse för 

lärande.”
1
 

 

Skola B har under en termin i mitten av 2000-talet arbetat med ett uppsatt schema där elever, 

lärare eller övrig personal på skolan kunnat anmäla sig till att delta eller anordna fysiska 

aktiviteter under skoldagen. För att sporra eleverna till högt deltagande arrangerades en 

tävling med ett poängsystem där klasser tävlade mot varandra. Systemet gick ut på att varje 

deltagare gav poäng till klassen.  

 

”... det hela går ju ut på att vem som helst på skolan kan i mån av plats, och intresse, kan dra 

igång någon form av aktivitet...”
2
 

                                                 

1
 Informant A, telefonintervju den 21 oktober 2010 

2
 Informant B, telefonintervju den 21 oktober 2010 
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Under sin utbildning till pedagogisk utvecklingsledare skapade idrottsläraren på skola B idén 

med schemat och använde skolan som sin praktikarena. Skolan hade inte påbörjat arbetet med 

detta projekt när de fick stimulansbidraget, utan fick bidraget utifrån lärarens idé. En önskan 

hos lärare B var att genom sitt projekt lyckas aktivera de elever som är minst fysiskt aktiva 

och inte aktiva inom föreningsidrott. Läraren nämner att eleverna hade stort inflytande och att 

de själva valde vilken fysisk aktivitet de vill aktivera sig inom. Detta menar läraren gav 

eleverna ett bra komplement till de obligatoriska idrottslektionerna då dessa oftast innehåller 

förutbestämda och styrda aktiviteter. Lärare B menar att skolan i dagsläget har svårt att 

erbjuda elever regelbunden fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten som erbjuds förekommer 

inom skolidrottsföreningen och under idrottslektioner. Skolidrottsföreningen försöker anordna 

så mycket aktiviteter som möjligt i idrottshallen, dock blir det svårt eftersom idrottshallen ofta 

är uppbokad.   

 

På skola C arbetar de med att försöka påverka elever att vara fysiskt aktiva minst 30 minuter 

per dag, detta koncept kallar skolan ”motion var dag”. På skolan rekommenderas eleverna att 

motionera dagligen samt utöver detta vara fysiskt aktiva på mer ansträngande nivå upp till tre 

gånger per vecka. Till en början arbetade skolan med att schemalägga den fysisk aktivitet, 

som leddes av lärare, men de har nu frångått detta och använder sig nu av intressegrupper på 

skolan. De olika intressegrupperna har olika aktiviteter som sker på olika tider under dagen 

vilket fungerar på grund av att eleverna själv kan planera sin dag och därmed också när de vill 

träna.  

 

De teoretiska lektionerna på skola C överstiger inte 30 minuter, därutöver hade eleverna egen 

tid för studier. Skolan E:s lektionskoncept byggde på att eleverna hade lärarledda lektioner 

under halva dagen, varannan vecka förmiddag och varannan vecka eftermiddag. Detta anser 

lärarna, ger eleverna på de två skolorna möjlighet att till stor del planera när de ville vara 

fysiskt aktiva under dagen. 

 

”… det är bra om eleverna får vara med och påverka vad de vill göra och när på dagen de 

vill göra det. Då blir det effektivt, det blir mer regelbunden motionsaktivitet... ”
3
 

 

                                                 

3
 Informant C, telefonintervju den 26 oktober 2010 
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Skola D gick år 1998 med i en pilotstudie av Riksidrottsförbundet som avsåg att undersöka 

hur man kan erbjuda fysisk aktivitet utöver idrottslektioner i skolan. Genom denna pilotstudie 

började skolan arbeta aktivt med att erbjuda elever fysisk aktivitet under skoldagen. Skolan 

har en så kallad ”klubbstuga” där elever kan låna material för att bedriva fysisk aktivitet på 

exempelvis håltimmar och raster. Avsikten är att elever ska kunna låna material för spontana 

aktiviteter och inte behöva byta om eller låsa upp materialförråd. Utöver arbetet med att 

stimulera spontan fysisk aktivitet på raster och håltimmar, har skolan en mycket aktiv 

skolidrottsförening. Inom skolidrottsföreningen finns ett tjugotal sektioner där i regel en eller 

två elever ansvarar för en idrott. Varje klass har så kallade ombud som ansvarar för 

kommunikationen med skolidrottsföreningen och utvärdering sker genom att man styr arbetet 

efter elevernas behov och åsikter. Eleverna har möjlighet att gå ifrån den teoretiska 

undervisningen för att träna inom skolidrotten, dock måste den då ansvarige läraren ge 

tillåtelse för detta och eleven måste ta igen den utelämnade lektionstiden.          

 

Skola E utgick från en pedagogik där de ansåg att elever lär sig bäst när de mår bra, därför 

startade de ett projekt där elever och personal fick utbildning i mental träning.  

Därefter använde sig idrottsläraren av sitt breda kontaktnät för att ge eleverna möjlighet att 

prova olika aktiviteter, detta för att ytterligare motivera eleverna till fysisk aktivitet. Resultatet 

blev att eleverna fick erbjudanden från olika idrottsföreningar som ansvarade för aktiviteterna. 

 

”… då presenterade vi samtidigt möjligheterna ett antal gratistillfällen eller de fick möjlighet 

att gå med i klubben direkt, och vi skapade möjligheter speciella träningsgrupper för våra 

elever, så det fanns ju mängder av olika träningsgrupper runt hela Stockholm…”
4
 

 

Idrottslärarna på skola A valde att starta ”hälsobanken” på grund av att uppmärksammade att 

eleverna valde bort fysisk aktivitet då de fick högre belastning i skolan. ”Hälsobanken” har 

aldrig handlat om att tävla eller högprestera inom idrott utan att lyfta välbefinnandet hos 

eleverna. Lärarna vill att eleverna skall bli mer medvetna om effekterna av fysisk aktivitet, 

som fysisk aktivitets inverkan på studier och att de även senare i livet ska prioritera sitt 

välmående i krävande situationer.  

 

                                                 

4
 Informant E, intervju den 29 oktober 2010 
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Skola E startade sitt arbete med fysisk aktivitet efter att de sett att närvaron på 

idrottslektionerna var låg. Skolan hade under denna tid ett system där idrottsläraren noterade 

elevers närvaro, varpå eleverna själva fick välja aktivitet under idrottslektionen. Idrottsläraren 

fick sin anställning efter detta och började med att motivera eleverna för att få dem att delta 

på alla idrottslektioner. Hon anser att de elever som deltog under lektionerna är sådana elever 

som redan är fysiskt aktiva utanför skoltid. För att motivera de elever som inte deltog ville 

hon få dem att förstå att det som krävdes för att få godkänt betyg var att göra sitt bästa. Det 

visade sig vara framgångsrikt eftersom eleverna hade tagit igen den missade lektionstiden vid 

terminens slut, dessutom hade närvaron på idrottslektionerna ökat.  

 

Lärare B anser att projektet var en ”hälsofråga” där elever, lärare och övrig personal skulle få 

möjlighet till att bedriva mer fysisk aktivitet. Läraren försökte engagera så många som möjligt 

på skolan, för att få högt deltagande i aktiviteterna. Ett hinder till att upprätthålla projektet 

under en längre period var att han var tjänstledig och att ingen annan personal på skolan ville 

ta över ansvaret av projektet.  

 

Anledningen till att skola C valt att använda sig av ”motion var dag” är att de, när de startade 

skolan 2004, hade uppmärksammat Bunkefloprojektets positiva effekter på studieresultat 

kopplat till fysisk aktivitet. Läraren menar att elever ansett att de klarat sina studier bättre 

efter att de börjat medverka i ”motion var dag”. 

 

Något framgångsrikt sätt för att utvärdera ”hälsobankens” verksamhet har lärarna A haft svårt 

att finna. Dock har lärarna kunnat se hur stor uppslutning det varit på hälsobanken samt att 

deltagandet dalar då elever har större arbetsbörda i skolan som inför lov och tentamen.  

Även lärare C menar att han ofta ser att elever och personal väljer bort sin fysiska aktivitet när 

belastningen ökar, därför skulle han vilja ha mer tid till att undervisa om effekterna av fysisk 

aktivitet. 

 

”… själv brukar jag säga att om jag avsätter 30 minuter för fysisk aktivitet så får jag tillbaka 

den tiden genom att jag känner mig piggare och är effektivare redan samma dag.”
5
 

 

                                                 

5
 Informant C, telefonintervju den 26 oktober 2010 
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Lärare A menar att de förändringar de sett hos eleverna sen ”hälsobanken” startat, är att 

eleverna i större utsträckning är mer medvetna om vad de skall göra för att må bra.  

 

”… skulle man fråga dem: ”Vad skulle du göra för att du ska må bättre och vad är det du har 

brist på? Behöver du jobba mer, behöver du sova mer, behöver du träna mer, äter du rätt?” 

Så vet de vilka kanaler de ska välja.”
6
 

 

Läraren B anser att han inte sett någon större förändring hos eleverna under projektet, 

eftersom det pågick under för kort tid. Något han minns från projektet är dock att eleverna 

ofta ”växte” när det fick ett ledaruppdrag genom att leda en aktivitet.  

Läraren menar att detta inte vara anmärkningsvärt för detta projekt, utan något han även 

uppmärksammar i andra situationer.  Lärare C anser sig kunna ge konkreta exempel, där 

elever som deltagit i ”motion var dag” regelbundet, fått fler poäng i sitt slutbetyg än det 

genomsnittliga. Skolan försöker utveckla och utvärdera ”motion var dag” genom att låta 

elever svara på frågor i en termin och läsårsenkät.  

 

Läraren E kontaktade träningskoncernen SATS och tillsammans skapades ett träningskort för 

eleverna som innefattade gruppträning och styrketräning. Eleverna fick genomgång av 

träningsvägledare för att ge kunskap om hur man styrketränar. Anledningen till samarbetet 

var att mäta elevernas kondition och ta reda på hur den påverkades av träning under ett år. 

Resultatet blev att konditionen bland dem som inte varit fysiskt aktiva innan förbättrades, 

medan de redan fysiskt aktiva inte visade någon större förändring. Framförallt förändrades 

elevernas intresse för att röra på sig. Elevernas kunskap i hälsa stärktes genom att läraren 

skapade ett kompendium som bland annat innehöll anatomi och fysiologi. Detta examinerades 

sedan med mycket goda resultat. Läraren anser att genom att ge eleverna många 

valmöjligheter skapades ett stort intresse för att sköta sin hälsa, dessutom förbättrades 

elevernas studieresultat. 

 

Skola E har en skriven arbetsplan för arbetet med regelbunden fysisk aktivitet, de övriga 

skolorna ha inga dokumenterade arbetsplaner.  

 

 

                                                 

6
 Informant A, telefonintervju den 21 oktober 2010 
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Sammanfattning 

Skola A har skapat en ”hälsobank” där elever kan delta i frivilliga, elevledda fysiska 

aktiviteter, detta för att öka välbefinnandet hos eleverna. Skola B arbetade med ett schema där 

elever eller personal kunde anmäla sig för att anordna eller delta i aktiviteter under skoldagen. 

Skola C arbetar med ett koncept de kallar ”motion var dag”, där elever ingår i olika 

intressegrupper utifrån vilka aktiviteter de är intresserade av. Aktiviteterna på skolorna är 

frivilliga och sker på olika tider under dagen.  

 

Skola D arbetar med sin utemiljö för att skapa förutsättning till spontan idrott. På skolan tillåts 

eleverna att lämna lektioner för att utföra en aktivitet om läraren i ämnet ger sitt medgivande. 

Skola E arbetar mycket med att motivera eleverna till att vara fysiskt aktiva genom att påvisa 

att det räcker att göra så gott man kan.  

 

På skola E har de en dokumenterad lokal arbetsplan för sitt arbete med regelbunden fysisk 

aktivitet medan övriga skolorna inte har en skriven arbetsplan. 

 

Lärare C och E anser att deras arbete med regelbunden fysisk aktivitet har medfört bättre 

studieresultat hos eleverna, medan lärare A anser att ”hälsobanken” har medverkat till en 

medvetenhet hos elever där de har fått större förståelse för som krävs för att må bra. 

 

3.2 Förutsättningar för ett fungerande arbetssätt med regelbunden 

fysisk aktivitet. 

Lärare på skola A menar att de förutsättningar som krävs för att bygga en fungerande 

verksamhet är till stor del engagemang på olika nivåer. Hon anser att lärare måste vara 

engagerade och tro på det man gör och lärare C påpekar att man skapar ett engagemang 

genom att ge personal och elever möjlighet att påverka innehållet på aktiviteterna.  

Lärare D menar att det är betydligt lättare att driva arbetet med fysisk aktivitet bland kollegor 

i andra ämnen idag än för tio år sedan. Han menar att lärare som kommit ut på 

arbetsmarknaden senaste tio åren har en bättre helhetssyn på eleverna.  

 

Läraren från skola E anser att det är viktigt att det finns en eldsjäl som brinner för sin idé om 

man vill ha ett framgångsrikt arbete. Även lärare B poängterar att de flesta projekt måste ha 

någon som är ansvarig och driver de framåt, annars dör de oftast ut.  
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Lärare C anser att det är viktigt att ledningen prioriterar frågan om fysisk aktivitet och att de 

är engagerade för att få ett bra arbete.  

Ledningen på skolan har varit väldigt drivande i frågan om ”motion var dag” och arbetet med 

frågan har delegerat till idrottslärarna. Då idrottslärare slutat och nya kommit in har uppgiften 

sedan överlåtits och blivit en del av deras arbete.  

 

”… engagemanget, drivkraften, ledningsstödet och ett tänk i hur man ska lösa det är 

jätteviktigt och det är förutsättningar för att man ska lyckas överhuvudtaget tycker jag.”
7
  

 

Lärare D upplever ett stort stöd från skolledningen för arbetet med regelbunden fysisk 

aktivitet för elever och att de ser detta som en del i marknadsföringen och vill gärna framhäva 

detta mål som något skolan arbetar aktivt med. Även idrottsläraren på skola B upplevde att 

skolledningen visade intresse för hans arbete med projektet, dock var inte intresset större än 

att projektet lades ner när han blev tjänstledig. Anledningen till att projektets misslyckande, 

menar han beror på skolan inte tillsatte någon ansvarig för projektet. Lärare E anser att en 

viktig förutsättning skola E hade var att hela skolan genomsyrades av ett hälsosamt koncept, 

där de menar att elever lär sig bäst när de mår bra. Skolan har även inskrivet i 

anställningsavtalet för all personal att de skall ha en hälsosam livssyn och vårda sin kropp och 

hälsa.  

 

På skolan A har idrottslärarna påvisat effekter av fysisk aktivitet för ledning och personal, 

vilket har resulterat i ett gemensamt synsätt. Idrottslärarna har genom att skaffat sig kunskap 

om hjärnans funktion och hur den påverkas av fysisk aktivitet, fått ledningen att förstå vikten 

av detta.  

 

”Det vi har fått göra det är att plocka fram de vetenskapliga bevisen som finns idag, där 

fysisk aktivitet stärker lärandet. Ju mer eleverna jobbar med sin fysiska aktivitet, ju bättre 

mår de desto bättre presterar dom i skolan.”
8
 

 

Lärare B menar att det krävs mer resurser för att få mer tid i idrottshallen. Han anser att 

skolidrottsföreningens arbete med att erbjuda elever regelbunden fysisk aktivitet under 

skoldagen är viktig, när hans projekt inte längre finns.  

                                                 

7
 Informant C, telefonintervju den 26 oktober 2010 

8
 Informant A, telefonintervju den 21 oktober 2010 
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Dock upplever han svårigheter med att erbjuda fysisk aktivitet under skoldagen och anser att 

det är mer intressant att förlägga aktiviteterna efter skoltid.  

 

Skola D har haft en dispyt med Riksidrottsförbundet angående att erbjuda elever fysisk 

aktivitet under skoltid genom sin skolidrottsförening. Riksidrottsförbundet ville inte godkänna 

någon fysisk aktivitet som låg under skoltid. Skolan arbetade hårt för detta på grund av 

elevernas svårigheter med att bedriva fysisk aktivitet efter skoltid, då de har bristande lokala 

kommunikationsmedel inom landsortskommunen.  

 

”De bor i obygden, har svårt med kommunikationer, ska inte de ha rätt till att träna på dagtid 

som andra kanske lätt kan göra på kvällstid?”
9
 

 

Lärare E anser att det självklart krävs samarbete men att det tyvärr inte är samarbetet som gör 

resultatet, utan att det krävs en motor som hela tiden driver frågan vidare och förmedlar idén 

till fler individer. Hon menar att hon ångrar att hon inte involverade fler personer i projektet 

vilket kunde ha lett till att det blivit ännu större.  

 

Lärare C menar att det är viktigt att låta elever komma med förslag och att man tar förslagen 

på allvar och försöker genomföra dem. Han menar att man måste handla för att skapa 

förutsättningar och att ingenting händer av sig själv. En annan förutsättning är att se 

möjligheter i olika aktiviteter och att man försöka undvika att se hindren.  

 

”Ett år hade vi några elever som skrev att de gillade att klättra i träd, då försökte vi skapa en 

sådan grupp, vi hade några lämpliga träd och hade kontakt med några arborister, som 

klättrar i träden och beskär träden.”
10

 

 

Även lärare A anser att det är vikigt att eleverna är delaktiga och att man arbetar för att få 

dem intresserade i arbetet. Lärare D menar att det är viktigt att lock med rätt aktiviteter för att 

få eleverna intresserade. Skolidrottsföreningen på skola D har sektioner där elever är 

delaktiga vilket läraren anser är väldigt viktigt.  

                                                 

9
 Informant D, telefonintervju den 18 oktober 2010 

10
 Informant C, telefonintervju den 26 oktober 2010 
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Han menar att det vore näst intill omöjlighet att driva skolidrottsföreningen om inte ett flertal 

elever hade varit engagerade i organisationen, då arbetsbelastningen skulle bli för stor på 

idrottslärarna utan elevers medverkan.  

Lärare C anser att det är viktigt att eleverna får styra över sin egen träning och att de får vara 

med och påverka vad de vill göra, detta är en förutsättning till att de fortsätter med 

regelbunden fysisk aktivitet även i framtiden. 

 

Sammanfattning 

Lärare på skola A menar att de förutsättningar som krävs för att bygga en fungerande 

verksamhet är till stor del engagemang hos personal på skolan. Även lärare E menar att det 

krävs eldsjälar för att arbetat skall bli framgångsrikt. På skola A, C och D har de skapat 

engagemang genom att låta personal och elever påverka valet fysisk aktivitet.  

 

Alla intervjuade lärare anser att de haft en ledning som visat intresse och stöttat den i arbetat 

med fysisk aktivitet och att det varit en viktig framgångsfaktor.   

Skola C, D och E menar att deras ledning har varit drivande i frågan och att de sett arbetet om 

marknadsföring för skolan. Idrottslärarna på skola A har påvisat effekter av fysisk aktivitet för 

ledning och personal, vilket har resulterat i ett gemensamt synsätt angående fysisk aktivitet 

inverkan på hälsan.  

 

På skola C och E finns hälsokoncept som genomsyrar skolans arbetssätt och på skola B och D 

har de skolidrottsförening som aktivt erbjuder fysisk aktivitet för elever.  

 

Skola D anser att de har svårt att bedriva aktiviteter efter skoltid medan skola B poängterar att 

de har svårighet att erbjuda aktiviteter under skoltid. 

 

3.3 Miljöer 

Skola A och E har inte tillgång till egen idrottshall vilket gör att de får hyra in sig i 

kommunens lokaler. För att lösa lokalfrågan samarbetar de också med de idrottsföreningar 

och idrottsklubbar som finns i kommunen. Även skola C samarbetar med lokala föreningar 

för att ge eleverna möjlighet till ett större utbud av aktiviteter.  
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”… jag byggde upp ett samarbete med massa olika institutioner, klubbar, förbund och så 

vidare, och det var allt ifrån rodd och paddling och vattensporter till dans, yoga, bollspel, 

gymnastik men också bågskytte, bowling…”
11

 

 

På skola B är tillgången till lokaler för att bedriva fysisk aktivitet sparsam, enligt läraren.  

Idrottshallen är en viktig miljö för att främja fysisk aktivitet, även utöver användningen i 

idrottslektioner. Skolidrottsföreningen bedriver aktivitet cirka en gång i veckan i idrottshallen, 

det är dock för lite enligt läraren. Han anser att det krävs mer resurser till lokaler på skolan.  

Skola C har en idrottsplats med bollplan i närheten av sin skola, där finns möjlighet att olika 

aktiviteter och spel. De har även en beachvolleyplan på skolgården som används flitigt av 

elever samt ett eget gym som eleverna har tillgång till då de lärt sig hur man tränar och 

uppträder i ett gym. De använder sig av en idrottshall som de har tillgång till halva dagarna då 

den delas med en annan skola.  

 

På skola A använder sig mest av inomhusmiljön då de har sina aktiviteter, detta beror på att 

skolan är lokaliserad i stadsmiljö. Läraren B menar att utomhusaktiviteter inte är populär 

bland eleverna, därför arbetar de inte mycket med skolans utomhusmiljö. Skola C har valt att 

inte välja aktiviteterna utifrån miljöer utan väljer dem utifrån intresse från elever och personal 

på skolan för att få bäst effekt. På skolan finns inflytanderåd där elever kan påverka valet av 

aktiviteter. För att få eleverna att vara mer fysiskt aktiva under skoltid har skola E infört 

pedagogiska promenader där eleverna får uppgifter från de teoretiska ämnena. Istället för att 

sitta inne och diskutera uppgifterna går de ut på en promenad där de diskutera och lösa 

uppgiften utomhus. Skola D ägnar mycket arbete åt att skapa en utomhusmiljö som stimulerar 

till spontan fysisk aktivitet och arbetar inte aktivt med inomhusmiljön på skolan. Skolan 

ligger i anslutning till mycket natur vilket läraren anser är viktigt att utnyttja. Läraren 

inspireras av hur vissa skolor arbetar med utomhusmiljön i Norge, där de inriktar sig mycket 

på friluftsliv. Även Skola B planerade att skolgårdens innehåll skulle öka intresset till spontan 

fysisk aktivitet. Detta blev dock bortprioriterat och istället byggdes en parkeringsplats. 

Läraren anser skolan idag inte har en utemiljö som väcker intresse för fysisk aktivitet. 

 

                                                 

11
 Informant E, intervju den 29 oktober 2010 
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På skola D innebär problematiken med bristande lokaltrafik att eleverna svårt att utföra fysisk 

aktivitet efter skoltid. Detta har lett till att skolan arbetat aktivt med att erbjuda elever fysisk 

aktivitet under skoltid.  

 

”... hälften av eleverna ungefär reser till skolan och reser från skolan och är beroende av 

kollektivtrafik.”
12

 

 

Sammanfattning 

 

Skola A, B och E poängterar att de har brist på lokaler för att bedriva aktiviteter, skola A, C 

och E samarbetar med lokala föreningar, företag och klubbar för att kunna erbjuda eleverna 

ett större utbud av aktiviteter och olika miljöer.  

 

På skola B, C och D strävar de efter att stimulera till spontan rörelse genom att arbeta med 

skolans utomhusmiljö. Skola A och E utför sina aktiviteter till stor del inomhus då de själva 

inte kan påverka sin utomhusmiljö.  

 

3.4 Stimulansbidragets betydelse 

Skola A valde att utveckla sin verksamhet ytterligare med hjälp av stimulansbidraget genom 

att hyra in föreläsare för att ge eleverna möjlighet utvecklas som ledare. Lärare A anser att det 

är viktigt att få eleverna att bli medvetna om betydelsen av fysisk aktivitet, för att de ska 

sprida budskapet vidare till andra elever.  

 

”… de är många fler än lärarna och kan de sprida budskapet till varandra så har vi också 

många fler kanaler.”
13

 

 

Skola C och D använde bidraget till att köpa material till fler aktiviteter för att stimulera till 

mer fysisk aktivitet. Lärare D menar dock att pengar inte är det viktigaste då man arbetar med 

fysisk aktivitet även fast 20 000 är väldigt mycket pengar för skolan.  

 

                                                 

12
 Informant D, telefonintervju den 18 oktober 2010 

13
 Informant A, telefonintervju den 21 oktober 2010 



24 

 

”… man ska inte börja i den änden, det är ingen idé att börja med att få en jäkla massa 

pengar, det funkar inte så, utan först har man en god idé…”
14

 

 

Lärare B och E hade svårt att svara på vart pengarna gick då de inte är verksamma på den 

aktuella skolan idag. Båda lärarna hade dock planer på att utnyttja bidraget till att ge elever 

fler möjligheter till regelbunden fysisk aktivitet.  

 

Läraren A menar att det betyder mycket att få stimulansbidrag och att det är ett erkännande 

för det arbete de lägger ner. Lärare C beskriver att bidraget är en eloge för lyckat arbete och 

lärare D anser att bidraget bidrog till marknadsföring för skolan och idrotten. Dessutom anser 

lärare A att det är en framgång att få bekräftelse för något som man verkligen tror på. 

 

”Bidraget var ju en fjäder i hatten och väldigt kul vilket gör att man känner att man är på rätt 

spår…”
15

 

 

Sammanfattning 

 

Skola A påverkades av bidraget genom att de fick möjlighet att utveckla sin verksamhet. 

Skola C och D använde bidraget till inköp av material för att ge eleverna fler möjligheter till 

fysisk aktivitet. Både skola E och B arbetar inte längre på skolan som tilldelades 

stimulansbidrag, detta medför att de inte vet hur pengarna påverkade skolan.  

 

Skola A menar att stimulansbidraget gav dem bekräftelse för det arbeta de lagt ner. Skola C 

och A anser att bidraget gav känslan av att de var på rätt spår och att de fick ett erkännande på 

något de tror på. Skola D ser publiciteten som bidraget bidrog till som bra marknadsföring för 

skolan och idrotten.  

 

 
  

                                                 

14
 Informant D, telefonintervju den 18 oktober 2010 

15
 Informant C, telefonintervju den 26 oktober 2010 
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4 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur fem gymnasieskolor i Sverige, som tilldelats 

stimulansbidrag, arbetat med att ge elever förutsättningar till regelbunden fysisk aktivitet 

under skoldagen. Vi ville även studera vad som krävs för att arbeta på detta sätt, vilka miljöer 

skolorna använt sig av samt hur stimulansbidraget har påverkat dem.  

 

4.1 Resultat kopplat till ramfaktormodellen 

Vi ville utifrån ramfaktorteorin se hur lärare arbetar med läroplanens rekommendationer att ge 

elever förutsättningar till regelbunden fysisk aktivitet i skolan. Enligt ramfaktormodellen 

påverkar olika ramar hur processen och resultatet blir. Läroplanens rekommendation är en 

ram som är en förutsättning för att processen, vilket i detta fall är arbetssättet, får ett bra 

resultat, där elever ges möjlighet att bedriva regelbunden fysisk aktivitet och får kunskap i 

vikten av detta.  

 

De skolor som har en dokumenterad arbetsplan för sitt arbetssätt, har en ram som underlättar 

processen då de lättare kan nå ut till all personal på skolan och ge dem ett gemensamt synsätt. 

De skolor som inte skrivit ner sitt arbetssätt anser vi får svårare att få personal på skolan att 

förstå skolans mål med arbetet.   

 

Lärarna påpekar alla att de haft en skolledning som varit stöttande och engagerade i deras 

arbete med att främja fysisk aktivitet. Skolledningen ger därmed lärarna möjlighet att arbeta 

på ett framgångsrikt sätt vilket i de flesta fall har lett till ett önskvärt resultat. Myndigheten för 

skolutveckling poängterar detta i sin rapport, då de skriver att en avgörande faktor för att 

skolor kommer arbeta med rekommendationen, är att de har en ledning som stödjer och driver 

arbetet framåt. (Myndigheten för skolutveckling 2005, s 2) Detta ser vi som avgörande för att 

få ett lyckosamt resultat.  

 

De ansvariga personerna för arbetet med fysisk aktivitet är ramar då de möjliggör för 

arbetssätten skolorna arbetar utifrån. Dessa ramar påverkas av kompetens och engagemang 

vilket i sin tur påverkar hur processen och resultatet ser ut. Även elevinflytande påverkar 

processen då de genom att vara delaktiga kan inverka positivt på resultatet.  
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Det finns ramar som både kan skapa och hämma förutsättningar i ett genomförande arbete, 

dessa ramar kan även ses som resurser. Ramarna kan vara ekonomiska, materiella, 

tidsmässiga och geografiska. De ekonomiska ramarna kan vara hur mycket pengar skolan har 

tillgång till. Dock menar lärare att pengar inte bör vara det viktigaste i processen utan att det 

är idén som skapar förutsättningar för ett bra resultat. De materiella ramarna ser vi som 

lokaler och andra tillgångar som behövs för att bedriva en verksamhet som främjar fysisk 

aktivitet. Dessa ramar påverkas även av ekonomi men de kan även påverkas av skolans 

geografiska läge. Vissa skolor har lättare att utföra aktivteter, då de har tillgång till t.ex. 

idrottshallar, närhet till natur eller andra platser som stimulerar till rörelse. Andra skolor har 

svårt att utföra fysisk aktivitet på sina skolområden på grund av skolornas läge, detta kan ses 

som en hämmande ram. Dessa skolor har löst detta genom att samarbeta med föreningar och 

utnyttjat andras lokaler och har på detta sett fått ett gott resultat med fysiskt aktiva elever. 

Lärare talar om hur skolans geografiska läge påverkar när eleverna har störst möjlighet att 

vara fysiskt aktiva, vilket medför att eleverna har svårt att vara med på aktiviteter som 

förläggs efter skoltid på grund av bristande kollektivtrafik. Det finns även tidsmässiga ramar 

som påverkar hur processen och resultatet utfaller.  

 

Personer vi intervjuat påpekar att deras skolor arbetar aktivt för att undvika att tidsmässiga 

ramar hämmar arbetet med regelbunden fysisk aktivitet. Vissa skolor ger elever möjlighet att 

gå ifrån den teoretiska undervisningen för att medverka i idrottsaktiviteter. På andra skolor 

har de undervisning under halva dagen alternativt teoretisk undervisning under mindre än 30 

minuter i följd. Detta ger eleverna möjlighet att planera sin dag i större utsträckning och på så 

sätt utför fysisk aktiviteter under skoldagen.  

 

Processen i ramfaktorteorin ser vi som de arbetssätt lärarna använt sig av, denna process får 

effekter vilket skapar positiva eller negativa resultat. Vi kan urskilja en negativ resultat då 

lärare B poängterar att ingen tog över hans arbete då han gick på tjänstledighet och att 

projektet då fallerade. Detta resultat bygger på att processen stannade upp då ingen kände sig 

manad att ta sig an uppgiften. Förbättrat studieresultat i samband med fysisk aktivitet hos 

elever har uppmärksammats av intervjuade lärare. Andra positiva resultat som lärarna 

observerat är att eleverna blivit mer medvetna och intresserade av sin hälsa. Dessa positiva 

effekter ser vi som ett reslutat av framgångsrika processer.  
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Detta kan även kopplas till forskning då flera studier visar på ett samband mellan goda 

studieresultat och hög fysisk aktivitetsnivå (Myndigheten för skolutveckling 2005, s 17, 

Department of Sport and Recreation s. 3, Trudeau & Shephard 2008, s.9, Ericsson 2005, s. 27, 

Sjöström & Svartbo 1996, s. 36-40 & Sollerhed 2006, s.42). 

 

Läroplanen för gymnasieskolan uttrycker sig något oklart då de rekommenderar att skolor ger 

elever förutsättningar att bedriva regelbunden fysisk aktivitet. Detta kan leda till att färre 

skolor arbetar med uppdraget. Genom att uppdraget endast är en rekommendation ser vi detta 

som en hämmande ram. NCFF kan dock ses som en hjälpande ram då de ger skolor möjlighet 

att få ett fungerande arbetssätt genom stöd och stimulansbidrag.  

 

Myndigheten för skolutveckling anser att det är viktigt att den fysiska aktivitet som bedrivs 

under skoldagen är frivillig, inte betygsgrundade och skapar ett intresse (Myndigheten för 

skolutveckling 2005, s.7). Intervjuade lärarna talar även om vikten av detta och menar att det 

är betydande för elevernas fortsatta intresse för fysisk aktivitet. SBU menar att de största 

hälsovinsterna nås genom att arbeta med de elever som är mest inaktiva. De menar att skolan 

är en bra arena för detta arbete. (SBU 2007, s. 194) Även lärare E talar om detta då hon 

berättar om hur de elever som var mest inaktiva förbättrade sin kondition samt blev mer 

intresserade av sin hälsa efter samarbete med föreningar. Vi håller med om detta och ser 

skolan som en viktig del i att skapa ett hälsosamt klimat, inte bara i skolan utan även för att 

skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil genom hela livet. Skolinterventioner med bäst 

resultat där elever fått bättre upplevd mental hälsa, sundare matvanor och ökad fysisk aktivitet 

har innefattat hela skolans miljö, varit långsiktiga och involverat föräldrar (SBU 2007, s 194). 

Vi anser att det är viktigt att få föräldrar att förstå vikten av en hälsosam livsstil då detta 

förhoppningsvis bidrar till att förbättra folkhälsan. 

 

4.2 Utvärdering av metod 

På grund av att vi inte gjort ett urval utan intervjuat personer på alla de gymnasieskolor som 

tilldelats stimulansbidrag år 2005 är resultatet representativt för denna grupp. Dock är dessa 

skolors arbetssätt med regelbunden fysisk aktivitet inte generaliserbar för alla gymnasieskolor 

i Sverige. De personer vi valt att intervjua anser vi är representativa för de arbetssätt som 

skolorna använt sig av, eftersom dessa personer varit ansvariga för arbetet på skolorna.  
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För att få ett bredare perspektiv på hur arbetet fungerat på skolorna hade vi även kunnat 

intervjua elever och annan personal på skolorna. Dock anser vi att detta inte var möjligt på 

grund av den tid vi haft till förfogande för denna uppsats.  

 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att vi ville undersöka hur skolorna arbetade med 

rekommendationen och för att få mer utförliga svar. Hade vi istället valt att göra en 

kvantitativ undersökning med enkäter skulle vi kunnat nå en större population. Det hade dock 

varit svårt att få förståelse i hur dessa skolor arbetat utan gett oss större klarhet i hur många 

som arbetat med regelbunden fysisk aktivitet. Eftersom detta inte var vårt syfte anser vi att 

den metod vi valt är relevant för vår studie. Då vi valt att göra telefonintervjuer med fyra av 

skolorna och ”vanlig” intervju med en skola kan detta ha påverkat resultatet. 

Telefonintervjuerna blev kortare än den ”vanliga” intervjun, om detta berodde på personens 

engagemang i den ”vanliga” intervjun eller för att det inte var en telefonintervju har vi svårt 

att svara på. Däremot kan vi inte se att svaren i intervjun blev utförligare på grund av längre 

intervjutid. För att sträva efter en god validitet har vi utformat frågorna i intervjuguiden efter 

vårt syfte och frågeställningar. Vi har utgått från samma intervjuguide vid samtliga intervjuer 

vilket förhoppningsvis resulterar i en god reliabilitet. Dock har det inte varit samma person 

som utfört alla intervjuer vilket vi kan se som en svaghet. 

 

4.3 Läroplanens rekommendation 

Idag står det i läroplanen för gymnasieskolan att de skall sträva efter att ge elever 

förutsättningar till regelbunden fysisk aktivitet (Lpf94 2009, s.5). För att förbättra folkhälsa i 

Sverige och få fler skolor att arbeta aktivt med rekommendationen, krävs en förändring där 

strävansmålet ändras till ett uppnåendemål. Detta skulle innebära att skolor blev tvungna att 

arbeta med regelbunden fysisk aktivitet.  

 

Om en ändring inte sker krävs det att fler skolledningar och skolpersonal får en större 

förståelse för vad ett aktivt arbete med denna rekommendation kan innebära, där de positiva 

effekterna av fysisk aktivitet lyfts fram.  
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4.4 Fortsatt forskning 

Myndigheten för skolutvecklings utvärdering är i dagsläget fem år gammal, därmed anser vi 

att en ny utvärdering bör vara aktuell att genomföra. Hur arbetet med rekommendationen 

kring regelbunden fysisk aktivitet ser ut idag, år 2010, har vi inte funnit någon tidigare 

forskning om och detta har självklart gjort vår studie intressantare att utföra.  

Det är tänkvärt att bedriva en fortsättningsstudie med en större population som undersöker om 

skolor arbetar med rekommendationen. Denna studie skulle kunna bli en enkätstudie som inte 

bara undersöker gymnasieskolor utan även grundskolor och förskolor. Det skulle även vara 

intressant att studera elevers syn på om och i så fall hur arbetet sker på skolor. Något vi ser 

som intressant och gärna studerar närmare är fysisk aktivitets påverkan på studieresultat. 

Eventuellt skulle man även kunna undersöka hur koncentrationsförmågan påverkas av fysisk 

aktivitet. Man skulle även kunna genomföra en studie om skolverket, kommuners och 

skolledningars uppfattningar kring och arbete med rekommendationen.     

 

Den nya läroplanen kommer säkerligen ha effekter på hur gymnasieskolor kommer arbeta 

med att erbjuda elever regelbunden fysisk aktivitet. Kommer den ta upp arbetet som ett mål 

att sträva emot eller kommer det att vara skrivet som ett obligatoriskt mål alla gymnasieskolor 

måste arbeta efter… Hur det än kommer formuleras i den nya läroplanen kommer fortsatt 

forskning och uppföljning vara nödvändig inom området.             

 

4.5 Slutsats 

Vårt resultat visar på att lärarnas och skolornas arbete med att erbjuda elever regelbunden 

fysisk aktivitet påverkas av olika ramar. Genom de intervjuer vi gjort kan vi se att de aktuella 

skolorna har eller haft stärkande ramar som påverkat deras arbetssätt positivt. Lärare talar om 

att de haft en ledning som varit drivande och stöttande i deras arbete och som framförallt tagit 

arbetet med regelbunden fysisk aktivitet på allvar. Dessutom kan vi se att det är viktigt att det 

finns en drivande motor och ett stort engagemang hos all personal och elever på skolorna för 

ett fungerande arbetssätt. Man kan även se att om den som är ansvarig för arbetet försvinner 

finns en stor risk att arbetet fallerar.  
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Vissa skolor arbetar aktivt med sin skolidrottsförening, det råder dock delade meningar om 

föreningens aktiviteter bör ligga under skoltid eller efter skoltid. Det har framgått att lärarna 

fått arbeta hårt för att kunna erbjuda aktiviteter utöver de som kan erbjudas inom skolan miljö. 

Detta har lärarna löst genom att skapa samarbeten med idrottsföreningar och företag i skolans 

närhet. Vi anser att de skolor som har flest samarbeten är också de som ger sina elever störst 

möjlighet till fysisk aktivitet. Dessa elever har stor valmöjlighet och större möjlighet att finna 

en aktivitet som passar för dem. Detta tror vi gör att eleverna har större chans att finna ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet. Idrottslärare bör därför fokusera mer på att handleda 

elever till passande aktiviteter.  Genom engagemang skapas ett intresse och vana hos eleverna 

för en bestående hälsosam livsstil.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur fem gymnasieskolor i Sverige, som tilldelats 

stimulansbidrag, arbetar med att ge elever förutsättningar till regelbunden fysisk aktivitet 

under skoldagen. 

Frågeställningar 

 Hur arbetar de fem gymnasieskolor med att ge elever möjlighet till regelbunden fysisk 

aktivitet under skoldagen? 

 Vilka förutsättningar anser lärare behövs för ett fungerande arbetssätt med 

regelbunden fysisk aktivitet?  

 Vilka miljöer använder skolor för att främja elevers fysiska aktivitet? 

 Hur påverkas gymnasieskolorna av NCFF: s stimulansbidrag? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
rekommendationer, arbete daglig fysisk aktvitet, skola fysisk aktvitet, Ingegerd Ericsson, 

studieresultat och fysisk aktivitet, physical activity effects learning adolescents 

 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco, google, google scholar. 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s Bibliotekskatalog: rekommendationer, arbete daglig fysisk aktvitet, skola fysisk 

aktvitet, Ingegerd Ericsson, barn fysisk aktivitet, Björn Kadensjö, aktivt liv, studieresultat och 

fysisk aktivitet 

Google: Ingegerd Ericsson daglig fysisk aktivitet, NCFF, The Surgeon General’s Vision for a 

Healthy and Fit Nation 2010, Lpo 94 

 

 

 



 

Kommentarer 
Vi har haft svårt att hitta tidigare forskning när det gäller hur skolor arbetar för att främja 

daglig fysisk aktivitet hos elever. Den forskning vi hittat har vi framförallt funnit i tidigare 

examensarbeten och referenslistor i böcker och artiklar.  

 

  



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Hej jag heter … och jag ringer från Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Jag och 

min klasskamrat … skriver just nu examensarbete i folkhälsa och kartlägger hur skolor 

arbetar med fysisk aktivitet under skoldagen utöver idrottslektioner.  

- Intervjun är frivillig och du kan när som helst avsluta intervjun. 

- Ditt namn eller skolans namn kommer inte publiceras i uppsatsen. 

- Min klasskamrat… kommer sitta bredvid och anteckna och om det behövs ställa 

tilläggsfrågor. 

- Vi kommer spela in samtalet, är det ok? 

 

 Bakgrundsfrågor-uppvärmningsfrågor 

 

- Vad har du för bakgrund/utbildning? 

- Hur länge har du varit verksam?(arbetat) 

- Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 

 Beskriv hur ni arbetar med regelbunden fysisk aktivitet för elever under skoldagen. 

  

- Hur kommer det sig att ni valt just detta arbetssätt?(bakgrund, modell, tidigare 

forskning) 

- Vad har ni för mål med arbetssättet?(Mål/visioner) 

- Finns det en lokal arbetsplan för arbetet?(Vem har arbetat fram den?) 

- Hur länge har ni arbetat på detta sätt? 

- Vilka möjligheter har ni att arbeta på detta sätt? (Stöd fån ledning)(Lätt att 

driva frågan bland kollegor och elever, restriktioner, resurser) 

- Hur utbildas lärare i arbetet med fysisk aktivitet?(motivera elever, 

förhållningssätt och dialog kring daglig fysisk aktivitet).  

- Elevinflytande?(dialog med elever) 

- Har ni utvärderat arbetet med daglig fysisk aktvitet?  

- Finns det något ni skulle vilja förändra eller arbeta mer med?  

- Har ni sett någon förändring hos eleverna? 

- (Hur började arbetet, hur fortlöpte det, hur utvärderas det?) 

- Hur ser framtiden ut? (Nya projekt?) 

 

 

 



 

 Berätta mer om vilka miljöer ni använder er av och hur ni använder dem för att främja 

fysisk aktivitet. 

 

- Utomhusmiljö? 

- Inomhusmiljö? 

- Integrering av fysisk aktivitet i undervisningen? 

- Kan skolans miljö stimulera till fysisk aktivitet? 

- Finns det något som påverkar valet av vilken miljö ni väljer för fysisk 

aktivitet? 

- Hur hittar ni kunskapen om vilka miljöer ni använder?(arbetar aktivt för att 

utvecklas?) 

 

 Berätta hur ni använt stimulansbidraget från NCFF? 

 

- Vad har bidraget betytt för er? 

- Vad anser du krävs för att få ett framgångsrikt arbetssätt med fysisk aktivitet? 

 


