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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga skolelevers transporter på en skola i en stödjande miljö. 

- Hur stor andel av eleverna använder aktiv transport?  

- Vilka faktorer påverkar de elever som inte använder aktiv transport till och från skolan 

i en stödjande miljö? 

Metod 

Studien genomfördes med en enkätundersökning som delades ut till sammanlagt 63 av 75 elever 

i årskurs fyra på en skola i en söderförort till Stockholm. Det externa bortfallet bestod av de 

elever som av någon anledning inte var i skolan på undersökningsdagen. Skolan ligger i en 

stödjande miljö för fysik aktivitet. En pilotundersökning genomfördes på ca 60 elever i årskurs 

fem där synpunkter kunde lyftas fram och enkäten reviderades innan den slutliga 

undersökningen. 

Resultat 

50/63 elever använde någon form av aktiv transport till skolan.   De 13 som använde passiv 

transport bodde i samma områden som minst en av de som använd aktiv transport. Samtliga 13 

ägde även en cykel och har samma förutsättningar för aktiv transport som övriga elever. Vidare 

var de flesta eleverna fysiskt aktiva minst en gång/vecka och hade en positiv inställning till 

fysisk aktivitet men detta verkade inte påverka huruvida eleverna använder aktiv respektive 

passiv transport till skolan. Majoriteten av eleverna anser att de själva bestämmer över hur de 

tar sig till skolan men en intressant korrelation finns dock mellan elevernas transportsätt till 

skolan och deras föräldrars transportsätt till jobbet.  

Slutsats 

I dagens samhälle är fysisk inaktivitet ett stort problem. Fysisk aktivitet måste bli en mer 

naturlig del av människors vardag då planerade aktiviteter inte är tillräckligt. Aktiv transport 

kan öka människors aktivitetsnivåer och bidra till ett aktivare liv. Valet av att använda aktiv 

transport styrs, utöver yttre faktorer (till exempel tillgång till en stödjande miljö) även av 

individuella- och sociala faktorer. Dessa kommer både hemifrån, där föräldrarna har stort 

inflytande över sina barns levnadsvanor, och från samhället, där skolan spelar en viktig roll som 

social arena. Skolan har möjlighet att påverka sina elever till att välja aktiv transport som 

färdmedel till skolan och på så sätt grunda ett beteende som kan följa med eleverna även i vuxen 

ålder.  

 

  



2 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning.................................................................................................................................. 3 

1.2 Begrepp ............................................................................................................................ 3 
1.3 Bakgrund .......................................................................................................................... 4 

1.3.1 Stillasittande och fysisk inaktivitet, ett växande problem ......................................... 4 

1.4 Forskningsläge ................................................................................................................. 5 

1.4.2 En metod som kan minska fysisk inaktivitet ............................................................. 5 

1.4.2 Bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet – Teoretisk ram ......................................... 6 

1.5 Syfte och frågeställningar................................................................................................. 9 

2. Metod ................................................................................................................................... 10 

2.1 Metodval......................................................................................................................... 10 
2.2 Urval ............................................................................................................................... 10 

2.3 Tillförlitlighet ................................................................................................................. 12 

3. Resultat ................................................................................................................................. 12 

3.1 Hur tar sig eleverna till skolan ....................................................................................... 12 

4. Diskussion ............................................................................................................................ 18 

4.1 Slutsats ........................................................................................................................... 20 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 22 

Bilaga 1 - Litteratursökning ............................................................................................... 1 

Bilaga 2 - Enkät .................................................................................................................. 2 

Bilaga 3 – Brev till föräldrar .............................................................................................. 7 

 

Figur- och tabellförteckning 

Figur 1- Illustration av bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet (Faskunger 2007, s.24). ......... 7 

Figur 2 – Skolans närliggande miljö. ....................................................................................... 11 

Figur 3 - Hur eleverna brukar ta sig till skolan. ....................................................................... 13 

Figur 4– Andelen elever som använder respektive transportsätt i kategorin 0,51-1 km 

respektive >1 km. ..................................................................................................................... 14 

Figur 5– Bestämmer du själv hur du tar dig till skolan? .......................................................... 15 

Figur 6- Har du sällskap till skolan? ........................................................................................ 16 

Figur 7- Hur tar sig dina föräldrar till jobbet? .......................................................................... 16 

Figur 8– Hur ofta är eleverna fysiskt aktiva. ............................................................................ 17 

 

Tabell 1– Elevantalet inom respektive avståndskategori. ........................................................ 13 

Tabell 2– Om familjen äger en bil och eleverna äger en cykel. ............................................... 14 

Tabell 3– Vilka känslor eleverna förknippar med fysisk aktivitet. .......................................... 18 



3 

 

1 Inledning 

Skolan är en arena som alla barn i Sverige får kontakt med i och med skolplikten. I den 

kommande lärarrollen i idrott och hälsa finns ett hinder med att nå ut till, inspirera och motivera 

alla dessa barn till att vara fysiskt aktiva. Självklart kan inte alla ha en sport eller annan form 

av fysisk aktivitet som största fritidsintresse men fysisk aktivitet är något som människor 

behöver för att leva ett friskt och hälsosamt liv (Sthåle 2008, s.11). Därför är det viktigt att 

förmedla fler sätt att vara fysiskt aktiv på. Att promenera eller cykla som en naturlig del av 

vardagen, till exempel på väg till olika aktiviteter, hem till en kompis eller till skolan skulle 

kunna locka fler till att se en mening med att vara fysiskt aktiv.  Vidare är promenader och 

cykling miljövänliga transportalternativ. Dessa transportmedel drivs av förnyelsebar energi i 

form av människans egen energi och bidrar på så vis också till en hållbar utveckling (Faskunger 

2007, s. 100). Det vill säga att nutida generationer kan ta till vara på sina behov utan att 

försumma möjligheten för kommande generationer att tillgodose sina behov (Schantz 2006). 

Två av skolans kunskapsmål är att eleven: ”har fått kunskaper om förutsättningarna för en god 

miljö och en hållbar utveckling” samt ”har fått kunskaper om och förståelse för den egna 

livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället” (Skolverket 2011, s.8). Att inspirera 

eleverna till att ta sig till skolan genom någon form av fysisk aktivitet kan troligtvis bidra till 

att eleverna grundar en hälsosam livsstil samtidigt som de får möjlighet att bidra till en hållbar 

utveckling. 

 

1.2 Begrepp 

Aktiv transport är förflyttning genom någon form av fysisk aktivitet, från punk A till punkt B. 

Till exempel genom att gå, cykla eller springa från hemmet till arbetsplatsen eller skola, får 

kroppen ökad energiomsättning i jämförelse med viloläge. (Faskunger 2008a, s.12) 

 

Stillasittande beteende är aktiviteter som knappt höjer energiförbrukningen över viloläget och 

är ett läge då skelettmuskulaturen är i stort sett inaktiv (FHI 2012, s. 11).  

 

Stödjande miljö är en yttre miljö som främjar till fysisk aktivitet. Det kan vara tillgång till 

grönområden och gång- och cykelvägar (Faskunger 2007, s. 136). 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Stillasittande och fysisk inaktivitet, ett växande problem 

Forskning har visat att det finns många hälsovinster att vinna genom fysisk aktivitet. Fysisk 

inaktivitet tar över en halv miljon liv varje år, leder till förtidig död samt kostar samhället stora 

summor i sjukfrånvaro och sjukvårdskostnader (FHI 2012, s. 16).  Från att ha varit en naturlig 

del av vardagen har fysisk aktivitet förskjutits och blivit något som måste planeras in för att 

hinnas med (Faskunger 2008a, s. 11). Detta är en förändring som har skett bara under de senaste 

60 åren. Förr fick människor gå eller cykla för att ta sig mellan hem och skola eller arbete, till 

affären eller för att hälsa på vänner och bekanta. Även arbetsuppgifterna såg annorlunda ut från 

dagens många och allt vanligare kontorsarbeten. Idag har samhället växt, arbeten och mataffär 

finns sällan runt hörnet (Faskunger 2008b, s.8). Samtidigt har bilkörning ökat under dessa år, 

vilket har skapat stora möjligheter för människor att transportera sig fort och långt. Det är lättare 

att hinna med att skjutsa barn och ta sig till olika aktiviteter men det bidrar även till ytterligare 

stillasittande beteende (FHI 2012, s. 11). Kontorsarbetandet och bilkörning tillsammans med 

ökad datoranvändning och TV-tittande tar upp allt större del av våra liv. Det har lett till att 

människors stillasittande aktiviteter dominerar över de få timmar av planerad fysisk aktivitet. 

Detta leder till att den planerade fysiska aktiviteten, alltså en inplanerad träning av någon form 

(fotboll, löpning, gruppträningspass, m.m.), inte alltid är tillräcklig (FHI 2012, s. 13).   

 

Att vi behöver vara fysiskt aktiva med måttlig intensitet, minst 30 minuter om dagen har varit 

känt inom forskningen en längre tid. För barn gäller istället 60 minuter fysisk aktivitet med 

måttlig intensitet (WHO 2010, s. 20). På senare år har dock vikten av vardagsmotion och hur 

man ska få människor att genomföra den, blivit allt mer omtalat. Rekommendationerna om 

fysisk aktivitet för vuxna har ändrats (Blair, Bauman, Franklin, Haskell, Heath, Lee, Macera, 

Pate, Powell & Thompson 2007), från att ha varit 30 minuter av måttlig intensitet/dag till att 

kunna dela upp dessa 30 minuter i fler perioder av minst 10 minuter.  Det skapar möjligheten 

till att dela upp vardagsmotionen under dagen, vilket borde underlätta för fler att uppnå de 

dagliga rekommendationerna.  
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1.4 Forskningsläge 

1.4.2 En metod som kan minska fysisk inaktivitet  

Ett sätt att minska fysik inaktivitet kan vara aktiv transport (Faskunger 2008a, s.6), alltså att gå 

eller cykla från en destination till en annan.  Det kan bidra till att fysisk aktivitet blir en mer 

naturlig del av människors vardag, där tidsbrist är en vanligt förekommande faktor för att välja 

bort fysisk aktivitet (Dang, Rosdahl, Salier- Eriksson, Schantz & Stigell 2006). Det ökar 

därigenom sannolikheten för att uppnå de dagliga rekommendationerna av fysisk aktivitet.  

 

Det finns ett stort behov av att studera aktiv skolpendling då det länge varit en ignorerad källa 

till fysisk aktivitet (Tudor-Locke, Ainsworth & Popkin 2001) samt att vanor är något som är 

lättare att grunda i unga år (Dang, Engström, Lundvall & Schantz 2006). Aktiv skolpendling 

kan troligtvis bidra till en aktivare livsstil även senare i livet. Mycket av forskningen har varit 

riktad mot vuxna men på senare år har intresset ökat för att även studera barn. Statens 

folkhälsoinstitut, FHI, utför vart fjärde år en enkätundersökning för att kartlägga svenska 

skolungdomars hälsa (FHI 2011). Detta arbete har genomförts sedan 1985/86 och den senaste 

mätningen gjordes 2009/10. Resultaten visar att stillasittande har ökat bland Sveriges ungdomar 

och TV- och datoranvändning ses som en stor bov i detta avseende. Det tros sannolikt ha gjort 

att barn och ungdomar tillbringar mer tid inomhus än utomhus. Dock har andelen barn och unga 

som tränar och motionerar regelbundet ökat inom vissa grupper, bl.a. barn med stark 

socioekonomisk bakgrund eller välutbildade föräldrar. (Faskunger 2007, s.77 f.) 

 

Enligt flertalet forskare har aktiv transport stor chans att öka människors rörelsemängd 

(Faskunger 2007, s. 99) och har för vuxna visat sig främja både folkhälsan och miljön (Dang 

et. al. 2006). Studier (Faskunger 2007, s.101 f.) riktade mot barn har visat att de som promenerar 

till skolan har bättre koncentrationsförmåga, visar mindre aggressivt beteende och får bättre 

lungkapacitet i jämförelse med de barn som får skjuts eller åker buss till skolan. De barn som 

använder aktiv transport till och från skolan tenderar även att delta i mer aktiva lekar under 

raster och har lättare att nå de dagliga rekommendationerna av fysisk aktivitet för barn (Demers 

& Morency 2009). Forskare från olika delar av världen har sett att aktiv transport kan stå för en 

viktig del av barns dagliga behov av fysisk aktivitet (Southward, Page, Wheeler & Cooper 

2012; Demers & Morency 2009; Pabayo, Maximova, Spence, Vander Ploeg, Wu & Veugelers 

2012).   
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Både Demers & Morency (2009) och Pabyo et. al. (2012) har utfört pedometermätningar i 

Montreal respektive Alberta, Kanada, för att kartlägga elevers dagliga stegmängd och är 

överens om att de elever som använder aktiv transport till och från skolan får ihop fler antal 

steg/dag jämfört med de elever som får skjuts eller åker buss till skolan. Morency & Demers 

(2009) jämförde elevernas antal steg/dag med rekommendationerna om antal steg/dag, som för 

barn är 12 000 steg/dag för flickor respektive 15 000 steg/dag för pojkar (Tudor-Locke, 

Pangrazi, Corbin, Rutherford, Vincent, Raustorp, Tomson & Cuddihy 2004). Elevernas 

småresor (upp till 1 km) dokumenterades och man uppskattade hur många steg de resor som 

utfördes med bil skulle bidra med om de istället gjordes till fots. Det visade sig att 13,1 % av 

barnen hade ”steg i reserv” (steg som krävdes för att nå upp till rekommendationerna) på ett 

snitt av 2283 steg/barn/dag. ”Reservstegen” skulle kunna generera en ökad dos fysisk aktivitet 

för barnen om de korta bilresorna byttes ut mot promenader. I England kom Southward et. al. 

(2012) fram till liknande resultat med accelerometermätning och GPS sändare som metod. 

Mellan 2008-2009 fick elever dagligen bära denna utrustning parallellt med att dokumentera 

all typ av fysisk aktivitet de utförde under dagarna. Mätningarna analyserades på så sätt att 

andelen fysisk aktivitet mellan klockslagen de tog sig till och från skolan jämfördes i relation 

till barnens övriga fysiska aktivitet under dagen. Från detta kunde författarna se att de barn som 

använde aktiv transport var mer aktiva än andra barn (Soutward et. al. 2012). 

 

Vi vet alltså att aktiv transport är bra för folkhälsan på så sätt att den ökar människors 

rörelsemängd. Att aktiv transport också är ett miljövänligt alternativ går inte att undkomma 

(Faskunger, 2007 s. 100). Hur ska vi då få människor att välja att använda aktiv transport och 

på så sätt bli mer fysiskt aktiva?  

 

1.4.2 Bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet – Teoretisk ram 

Människans beslut till att vara fysiskt aktiva kan förklaras på olika nivåer (Faskunger 2007, 

s.24). På individnivå finns uppfostran, livsstil, ålder och kön. Den byggda miljön runt om 

påverkar sedan individen. Hur samhällets infrastruktur planeras och utformas påverkar alltså 

individens val till att vara, eller inte vara, fysiskt aktiv. Till sist finns även social miljö vilket 

innebär att individen även påverkas av människorna i samhället och dess värderingar, både i 

den närmaste kompisgruppen och samhället i stort. Vidare kan de olika nivåernas samverkan 

antingen skapa eller förhindra möjligheter till fysisk aktivitet. Kommande figur (1) visar hur 
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Faskunger (2007) illustrerar teorin om bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet.

 

Figur 1- Illustration av bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet (Faskunger 2007, s.24). 

 

Människors val till att vara fysiskt aktiva påverkas alltså av både inre och yttre faktorer (Schantz 

2006). En yttre faktor är samhällsplanering och utformning av infrastrukturen som har bevisats 

ha stort inflytande i individens val att var fysiskt aktiv i olika former, till exempel aktiv transport 

(Schantz 2012, s 14 ff.). En stödjande miljö för aktiv transport har tillgång till gång- och 

cykelvägar som binder samman viktiga destinationer med säkra lösningar vid korsande av bil- 

eller järnväg, genom exempelvis en bro eller tunnel. Dessa lösningar påverkar, förutom 

säkerheten, även avståndet för gående och cyklister på så sätt att gång- och cykelbanan inte 

behöver bli en omväg. Rimliga avstånd för att vuxna människor ska tänka sig att använda aktiv 

transport är 1 km vid promenad och 3-5 km vid cykling och i städer med ett utbrett cykelvägnät 

cyklar en större andel av befolkningen (Faskunger 2008a, s. 17 ff.).  En undersökning, 

genomförd i sex svenska städer, visar att många barn har en otrygg väg till skolan på grund av 

att gång och cykelbanorna inte sträcker sig tillräckligt långt från skolorna (Reneland 2004), det 

vill säga att det är brist på en stödjande miljö. I Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet 
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(Faskunger 2007), skriven på uppdrag av FHI, tar författaren upp hur socioekonomiska 

skillnader i bostadsområden påverkar tryggheten i miljön och att områden med sämre resurser 

inte lockar till lika mycket fysisk aktivitet som i områden med bättre socioekonomi (Faskunger 

2007, s. 88). Samtidigt är det oklart om människor och familjer som är mer fysiskt aktiva 

bosätter sig i områden som främjar en aktiv livsstil och på så sätt ökar andelen som använder 

aktiv transport i dessa områden (Faskunger 2007, s. 111).  

 

Det finns forskning som bekräftar att aktiva transporter är en bra metod för att främja folkhälsa 

och att miljön är en yttre faktor som påverkar hur stor del av befolkningen som använder sig av 

aktiv transport. Övriga faktorer har inte diskuterats i samma utsträckning när det gäller aktiv 

transport. Är det självklart att människor blir mer fysiskt aktiva om möjligheterna finns i den 

omgivande miljön?  

 

Inre faktorer menar Schantz (2004) utgår från individen själv och kan vara motivation, ålder, 

kunskap och livsstil. Vidare menar han att de yttre faktorerna (däribland en stödjande miljö) 

påverkar de inre faktorerna (Schantz 2004). Det vill säga om vi har en stödjande miljö borde 

människors motivation till fysisk aktivitet öka. Föräldrapåverkan skulle kunna vara både en 

yttre faktor samt en inre faktor, då föräldrar har stor inverkan på sina barns livsstilar och 

värderingar.  Barns rörelsefrihet (Faskunger 2007, s. 83) är något som har minskat och kan 

kopplas ihop med föräldrarnas ökade oro över att deras barn kan skadas när de är ensamma ute. 

Det har gjort att barn oftare får vistas inomhus och blir skjutsade till skola, träningar och andra 

aktiviteter (Heurlin- Norinder 2005, s. 34). Forskare i England har sett att mellan 1971-1990 

hade andelen barn i åttaårsåldern som gick till skolan minskat från 90 % till 10 % på grund av 

föräldrarnas oro för sina barn ute i trafiken. Även andra hot, som droger och risk för överfall 

gör att föräldrar väljer att skjutsa sina barn eller föredrar att de vistas inomhus om de inte kan 

övervakas av någon vuxen när de är utomhus. (Heurlin- Norinder 2005, s. 36)  

 

Lars- Magnus Engström (2008) har istället undersökt vem som är fysiskt aktiv genom en 

uppföljningsstudie på 38 år. De medverkande var 15 år då studien startade 1968 och syftet var 

att se vilka faktorer i unga år som påverkade om man var aktiva även senare i livet. Studien 

visar att personer med starkt idrottshabitus i tonåren har större chans att vara fysiskt aktiv även 

senare i livet. Har personen även ett starkt kulturellt kapital är sannolikheten att vara fysiskt 

aktiv i vuxen ålder ännu högre. Engström (2008) utgår från Pierre Bordieuis habitusbegrepp 

och symboliska kapital, framförallt kulturellt kapital. Med starkt idrottshabitus menas att 
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individen har samlat på sig upplevelser, vanor och beteenden som gör att denne identifierar sig 

med fysik aktivitet på ett positivt sätt och bestämmer hur personen kommer möta sin omgivning 

i relation till fysisk aktivitet. Bordieu menar att habitus är som scheman för hur en person ska 

uppföra sig eller bete sig i ett visst sammanhang. Med kulturellt kapital avser man en persons 

utbildningsgrad, betygstatus och sätt att utrycka sig. Att det blir ett kapital sker i relation till 

omgivningen, som måste sätta värde på komponenterna. (Engström 2008, s. 222 ff.) Vidare 

lyfter Engström hur skolan som arena bör förmedla många olika aktiviteter för att ge eleverna 

en god idrottsbredd och på så sätt hjälpa till att stärka deras idrottshabitus (Engström 2008, s. 

339). Habitusbegreppet kan vara en intressant faktor att koppla till aktiv transport i ett mer 

långsiktigt perspektiv för att främja folkhälsan. Om man i unga år ser transport genom cykling 

eller promenader som en naturlig och självklar del av livet, ökar sannolikheten för att beteendet 

fortsätter även i vuxen ålder. Det är av intresse för denna studie att se om elevers upplevelse av 

fysiskt aktivitet kan vara en faktor för aktiv transport. Vidare kan man diskutera om 

idrottshabitus faller som en individuell faktor eller under social miljö?  

 

Det är idag inte lika självklart att gå eller cykla (Faskunger 2008a, s. 11) utan dagens människa 

är van vid att transport ska gå snabbt då ”tid kostar pengar”. Därför vill jag undersöka hur och 

i vilken utsträckning aktiv transport används i skolan idag, i en stödjande miljö där trafik inte 

är ett stort problem.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga skolelevers transporter på en skola i en stödjande miljö. 

 

- Hur stor andel av eleverna använder aktiv transport?  

- Vilka faktorer påverkar de elever som inte använder aktiv transport till och från skolan i en 

stödjande miljö? 
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2. Metod 

2.1 Metodval 

Den använda metoden var en enkätundersökning (Johansson & Svender 2010, s. 21 ff.), där 

frågorna bestod av slutna frågor med kryssalternativ (bilaga 2). Enkäten inspirerades av den 

enkät pedagogen Mia Heurlin-Norinder använt i sin doktorsavhandling Platser för lek, 

upplevelser och möten. Om barns rörelsefrihet i fyra bostadsområden (Heurlin-Norinder 2005), 

men de utvalda frågorna omarbetades för att passa studiens syfte. Valet baserades främst på 

syftet som var att göra en kartläggning över elevers transport-vanor till skolan vilket gjorde att 

valet kändes relevant.  

 

Av etiska skäl (Johansson & Svender 2010, s.20) skickades information ut till föräldrar några 

dagar innan enkäten lämnades ut. Informationen berörde studiens syfte, att undersökningen var 

frivillig för eleverna och att de kunde välja att avbryta undersökningen om så önskades. 

Kontaktuppgifter medföljde för eventuella frågor. Enkäten delades även ut på plats till en klass 

i taget och eleverna fick en kort introduktion om enkätens upplägg och studiens syfte. De fick 

även information om att det inte var något prov, att de fick ställa frågor vid behov och att de 

svarade på de frågor som de själva ville. Att vara på plats möjliggjorde även att alla enkäter 

kunde samlas in samtidigt, direkt när eleverna var klara. Enkäterna numrerades och 

databearbetning samt diagram utfördes i Word Excel. 

 

Innan undersökningen genomfördes en pilotstudie med ca 60 elever i årskurs fem, där 

synpunkter för revidering av enkäten möjliggjordes.  

 

2.2 Urval 

Undersökningsgruppen var 63 av totalt 75 elever i årskurs fyra i en skola belägen i en 

söderförort till Stockholm. Det externa bortfallet bestod av elever som antingen var sjuka eller 

bortresta. Målgruppen valdes utifrån rimlig ålder för att transportera sig på egen hand till 

skolan. Anledningen till att endast årskurs fyra undersöktes var att mellanstadiet på skolan 

endast består av årskurs fyra och fem (som utgjorde pilotundersökningen).  

 



11 

 

Skolan valdes sedan utifrån en stödjande miljö när det gäller gång- och cykelvägar som 

förbinder de olika bostadsområdena och endast ett par större vägar med trafik som drabbar en 

liten del av upptagningsområdet.  

 

Skolans närliggande miljö visas på bilden nedan. Skolan är utmärkt med (A), de gulmarkerade 

vägarna är genomfartsleder med mycket trafik. Tågstationen är inringad till vänster i bild. De 

orangefärgade bilvägarna är de som förbinder bostadsområdena till genomfartslederna samt 

infartsparkeringar till pendeltåg. Bostadsområdena har gott om gång- och cykelvägar som 

binder dem samman med skolan. Med undantag av ett fåtal elever, bor alla elever nedanför den 

övre gulmarkerade vägen och för de som bor i bildens överkant finns både gångbro eller tunnel 

över väg och järnväg. De elever som bor till vänster om den mer lodräta, orangemarkerade 

vägen finns fler övergångställen för säkrare passage. Vägen i högerkant har endast ett 

industriområde som angränsar på höger sida och drabbar således inte skolans 

upptagningsområde.  Den svarta, rundade, linjen illustrerar den ungefärliga gränsen för 1 km 

avstånd till skolan. 

 

Figur 2 – Skolans närliggande miljö. 
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2.3 Tillförlitlighet  

Studien är reproducerbar på en skola med en stödjande miljö, då miljön inte ska vara ett bias. 

Reliabiliteten stärks ytterligare av att i stort sett alla elever i årskursen varit med och genomfört 

studien. Däremot är inte resultaten generaliserbara då endast en skola har använts i 

undersökningen. Resultaten är dock bra referensmaterial för liknande studier. Validiteten kan 

göras högre med ett antal fler frågor kring exempelvis socioekonomi och föräldrarnas 

utbildning. Dessa frågor valdes bort på grund av etiska skäl då det kan vara känslig information. 

Det är också svårt att veta hur medvetna 10-11 åringar är när det gäller frågor om upplevelser 

t.ex. kring fysisk aktivitet. Kompletterande intervjuer skulle kunna höja validiteten i studien 

ytterligare. (Johansson & Svender 2010, s. 83 f.) 

 

3. Resultat 

Enkäterna delades ut till och fylldes i av sammanlagt 63 elever i årskurs fyra. Alla angav en 

adress för att klargöra hur långt ifrån skolan de bodde. Med hjälpmedlet Gmap-pedometer 

(http://www.gmap-pedometer.com/) mättes avståndet (fågelvägen) från skolan till elevernas 

hemadresser. Eleven som bodde närmast hade 0,2 km till skolan, medan eleven som bodde 

längst bort hade 2,2 km till skolan. Avstånden delades sedan in i 3 avståndskategorier; inom 

0,5 km, mellan 0,51-1 km och längre bort än 1 km. Indelningen grundades i att avstånd upp till 

1 km är lämpliga för att promenera som aktiv transport (Faskunger 2008a). Vidar krävs ingen 

speciell utrustning för att promenera, som det istället krävs för att ha möjlighet till att cykla. 

Alla elever som bodde inom 0,5 km gick till skolan och fick således en egen kategori, därefter 

följde de som bodde upp till 1 km avstånd samt de som bodde längre bort än 1 km.  

 

3.1 Hur tar sig eleverna till skolan 

I följande figur (3) åskådliggörs hur eleverna transporterar sig till skolan. Majoritet av eleverna 

använder någon form av aktiv transport till skolan (figur 3). Det stämmer överens med det 

tidigare forskning visat (Faskunger 2007, 2008a, 2008b; Schantz 2006, 2012); om den byggda 

miljön stödjer fysisk aktivitet använder fler människor aktiv transport. 

 

http://www.gmap-pedometer.com/
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Figur 3 - Hur eleverna brukar ta sig till skolan. 

 

Nästan 1/5 använder passiv transport där skjuts är vanligast förekommande, även om de bor 

inom samma område som övriga i årskursen. Bland de elever som använder annat färdsätt, åker 

2/3 bil största delen av vägen till skolan och 1/3 åker sparkcykel hela vägen (figur 3).  

 

Om man tittar på föregående fråga i förhållande till hur långt ifrån skolan eleverna bor visar 

kommande figur (4) att den totala andelen som använder sig av aktiv transport minskar, medan 

andelen som cyklar blir större hos de elever som bor längre bort från skolan. Tabell 1 redovisar 

antalet elever som är bosatta i respektive avståndskategori.  

 

Tabell 1– Elevantalet inom respektive avståndskategori. 

Avstånd < 0,5 km 0,51-1 km > 1km 

Elever 16 32 15 

 

59%

19%

5%

13%

1% 3%

Går hela vägen Cykla Åka Buss Åka Bil På annat sätt aktiv På annat sätt ej aktiv
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Detta stämmer överens med det Faskunger (2007) skriver om rimliga avstånd för att promenera 

och cykla till jobbet.   Man kan också se att andelen som använder passiv transport ökar med 

avståndet till skolan.  

 

Följande tabell (2) visar att samtliga familjer äger en bil och att en klar majoritet av eleverna 

äger en cykel.  

 

Tabell 2– Om familjen äger en bil och eleverna äger en cykel. 

Äger du en cykel? Ja Nej Bortfall 

Aktiv transport 43 5 2 

Passivtransport 12 0 1 

Äger familjen någon bil? Ja Nej Bortfall 

Aktiv transport 48 0 2 

Passiv transport 13 0 0 

 

Således minskar risken för bias relaterat till elevernas ekonomiska status. Endast 13/63 elever 

anser att de behöver korsa en trafikerad gata på väg till skolan och flera elever bor i samma 

0,51-1 km > 1 km 

Figur 4– Andelen elever som använder respektive transportsätt i kategorin 0,51-1 km 

respektive >1 km. 
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område eller till och med på samma gata. Elevgruppens förutsättning gällande den yttre miljön 

är alltså väldigt jämn.  

 

När det kommer till att bestämma över hur eleverna tar sig till skolan (figur 5) anser de flesta 

att de fattar beslutetet själva.  

 

Elevernas rörelsefrihet (Heurlin-Norinder 2005) verkar vara god då majoriteten, förutom att 

besluta själva över sitt färdsätt, även tar sig till skolan utan vuxet sällskap. Det vanligaste 

sällskapet är kamrat eller syskon, med undantag för de elever som åker bil. Alla elever som 

åker bil har, förutom förälder, även syskon som sällskap. Bland de 13 elever som behöver korsa 

en trafikerad gata på väg till skolan har sju sällskap, antingen av kompis eller syskon. (Se figur 

6) 
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Tittar vi på hur elevernas föräldrar tar sig till jobbet (figur 7) ser vi att det är vanligare att båda 

föräldrarna lämnar bilen hemma bland de elever som använder aktiv transport. Det är även 

vanligare att båda föräldrarna åker bil till jobbet i de hushåll där eleverna använder passiv 

transport till skolan. Samtidigt vet vi inte hur långt föräldrarna har till jobbet vilket kan påverka 

deras beslut av färdmedel (Faskunger, 2007). 
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Mjoriteten av eleverna (52/63 elever) var fysiskt aktiva på fritiden. Av dessa använde 39 elever 

aktiv transport till skolan. Bland de 13 som inte höll på med någon fysisk aktivitet svarar tio att 

de skulle vilja börja på någon form av fysisk aktivitet. Hos eleverna som var aktiva 1-2 

gånger/veckan var fotboll, dans och tennis de vanligast förekomande. Fotboll är vanligt även 

bland eleverna som är aktiva 3-5 gånger/vecka tillsammans med innebandy, tennis och 

gymnastik. Lagsporter dominerar över lag vilket kan förklara att många ser sin fysiska aktivitet 

som ett tillfälle till socialt umgänge (tabell 3). Figur 8 visar hur ofta eleverna som svarat att de 

var fysiskt aktiva på fritiden höll på med olika aktiviteter. 

 

 

Figur 8– Hur ofta är eleverna fysiskt aktiva. 

 

Flera elever är även aktiva med olika aktiviteter vilket ger god idrottsbredd, som är en 

förutsättning för att grunda ett starkt idrottshabitus (Engström 2008). 

 

Vidare visar tabell 3 att majoriteten av eleverna verkar ha en positiv inställning till fysisk 

aktivitet och tycker att det är roligt att röra på sig. Det är däremot inte lika många som känner 

att fysisk aktivitet gör dem glada. Svarsalternativen är lika varanda men roligt är mer koplat till 

aktiviteten i sig medan man kan bli glad av en aktivitet både före, under och efter. I påståendet 

att fysisk aktivitet skulle vara behagligt är det få elever som känner igen sig men det betyder 

inte att de känner att obehagligt passar in heller. Däremot är det fler som kan rellatera till att 

det är jobbigt, på ett bra sätt. 
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Tabell 3– Vilka känslor eleverna förknippar med fysisk aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta eleverna verkar ha möjlighet att samla på sig upplevelser, vanor och beteenden för att 

identifieraa sig med fysisk aktivitet (Engström 2008), dels genom olika fritids aktiviteter samt 

genom en positiv inställning till fysisk aktivitet. Det kan i längden bidra till ett starkare 

idrottshabitus, som i sin tur ökar sannolikheten för beteendet fysik aktivitet även senare i livet. 

 

4. Diskussion 

Studiens syfte var att kartlägga skolelevers transporter på en skola i en stödjande miljö och 

studien visar är att en stor andel av de medverkande eleverna använder aktiv transport till 

skolan. Vilket bekräftar det tidigare forskning visat om att den yttre miljön har en stor inverkan 

i människors beslut till att använda aktiv transport (Faskunger 2007, 2008a; Schantz 2012). En 

fråga man kan ställa sig utifrån studiens syfte är hur det kommer sig att 13 elever använder 

passiv transport till skolan?  

 

Samtliga elever i studien äger en cykel, även de som använder passiv transport (tabell 2). 

Möjligheten finns alltså att cykla och avståndet bör inte vara ett problem då 12/13 som åker bil 

eller buss bor i samma områden (vissa bor till och med på samma väg eller gata) som minst en 

av de som går eller cyklar till skolan. Endast en elev bor längre bort än de andra (2,2 km från 

skolan), vilket kan förklara dennes val till att ta bussen. I övrigt har de samma förutsättningar 

som eleverna som använder aktiv transport, när det kommer till den yttre faktorn – 

infrastrukturens planering och uppbyggnad. Alltså hur bostadsområdena är planerade med 

Känsla vid 
fysisk aktivitet 

Aktiv 
transport 

Passiv transport 

Det är ett tillfälle då jag får umgås 
med kompisar 

36 8 

Det är roligt 39 12 

Det är behagligt 7 0 

Det gör mig glad 32 6 

Det är jobbigt, på ett bra sätt 25 9 

Jag känner mig bekväm när jag 
utför någon form av fysik aktivitet 

29 8 

Det är tråkigt 0 0 

Det är obehagligt 2 1 

Det gör mig ledsen 0 0 

Bortfall 2 1 
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gång-och cykelbanor, grönområden och säkra trafiklösningar, med övergångställen, 

gångtunnlar eller gångbroar. 

 

Idrottshabitus skulle kunna vara en inre faktor då det berör beteenden och upplevelser från 

individen. Samtidigt skapas ett habitus vid möte med den sociala omgivningen(Engström 2008 

s. 222) och blir således även en yttre faktor. En fråga här blir huruvida våra inre faktorer 

påverkas av den sociala omgivningen (Faskunger 2007 s.24)? Skulle idrottshabitus kunna vara 

en yttre faktor för aktiv transport? Utöver de två lektioner/vecka som eleverna får i idrott och 

hälsa, är majoriteten av eleverna fysiskt aktiva minst en gång/veckan på fritiden (figur 8), vilket 

inte når upp till rekommendationerna om 60 minuter måttlig intensitet/dag som världshälso-

organisationen har för barn (WHO 2010 s. 20). Bland eleverna som använder passiv transport 

var endast tre fysiskt aktiva tre gånger eller mer/vecka utöver skolidrotten. De flesta i denna 

grupp skulle alltså behöva öka sina aktivitetsnivåer för att möjliggöra ett hälsosamt liv (Sthåle 

2008, s.11). Överlag hade eleverna en positiv inställning till fysisk aktivitet och många kände 

sig bekväma när de utförde någon form av fysisk aktivitet (tabell 3), men studien visar ingen 

koppling mellan fysisk aktivitetsnivå, upplevelser av fysisk aktivitet och aktiv transport. Även 

om studiens resultat inte visar några tydliga mönster ser vi att aktiv transport är en viktig källa 

till fysik aktivitet då den planerade aktiviteten inte räcker till, precis som Statens 

folkhälsoinstitut har varnat för (FHI 2012, s. 13).   

 

Eleverna upplever att de själva får bestämma hur de tar sig till skolan och de flesta verkar ha 

god rörelsefrihet då flertalet av eleverna (med undantag för dem som får skjuts) har sällskap 

med kompisar eller syskon till skolan om de inte tar sig till skolan helt på egen hand. Men 

bestämmer de verkligen själva? Föräldrarnas färdsätt till jobbet och barnens transportsätt till 

skolan verkar hänga ihop. Bland de elever som använder passiv transport till skolan är det 

endast ett hushåll där båda föräldrarna lämnar bilen hemma. Denna elev får skjuts till skolan 

men har angivit att båda föräldrarna åker tåg till jobbet.  En tolkning är att föräldrarna åker bil 

till en av stationens infartsparkeringar och lämnar barnet på väg till skolan, snarare än att först 

skjutsa barnet sedan lämna bilen hemma för att åka tåg till jobbet. Om det är fallet lämnar alltså 

inget hushåll, bland de barn som använder passiv transport till skolan, sina bilar hemma, vare 

sig man har en eller två bilar/hushåll.  
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Vi vet som sagt, inte hur långt föräldrarna har till sina arbetsplatser, vilket kan påverka deras 

beslut i att ta bilen (Faskunger 2007) men det betyder inte att barnen måste få skjuts till skolan. 

Det var nämligen tio hushåll där båda föräldrarna åkte bil till jobbet bland de elever som 

använde aktiv transport till skolan. Om det är så att dessa barn väljer att få skjuts till skolan och 

föräldrarna tycker att deras barn ska få skjuts, tror jag att de gör barnen en björntjänst. Barn 

som promenerar till skolan får inte bara bättre koncentrationsförmåga, utan de förbättrarar den 

motoriska förmåga, deltar i mer ansträngande lekar på rasterna i skolan och har högre 

aktivitetsnivåer under resten av dagen (Faskunger 2007, s. 86 ff.). Min uppfattning är att 

föräldrar väljer att skjutsa sina barn mer än de behöver och att den nya generationen föräldrar 

är mer beskyddande, kanske för att de är rädda för att tappa kontrollen?  

 

Föräldrapåverkan, är det en inre- eller yttre faktor för fysisk aktivitet? Föräldrar formar sina 

barn under hela deras uppväxt. Det skulle alltså vara lätt för barnen att bli bekväma och välja 

att åka bil om de alltid gjort det. Och kan det vara så att många upplever att de har gjort ett val, 

fast det egentligen är föräldrarna som ”lärt” dem att åka bil? När det i själva verket är 

föräldrarna som gjort valet åt sina barn (Heurlin- Norinder 2005, s. 36). Uppfattningsvis är 

föräldrapåverkan en inre faktor, som enligt min tolkning, gör att eleverna väljer passiv transport 

till skolan även om de skulle kunna gå eller cykla. 

 

4.1 Slutsats 

Tidigare diskuterades hur de inre faktorerna påverkas av de sociala faktorerna. Här kan skolan 

som arena spela en viktig roll och skapa normer som möjliggör för fler elever att välja aktiv 

transport. Eleverna är i skolan en stor del av dagen, bland personal och klasskamrater som också 

har stor chans att påverka den enskilde individen. Genomsyras verksamheten av ett arbete som 

främjar aktiv transport, med ett hälso- och miljöperspektiv kanske vi kan nå ut till fler elever. 

Skolan har ett ansvar, genom lektionerna i idrott och hälsa, att stärka elevernas idrottshabitus 

(Engström 2008) med en bredd av aktiviteter som fångar upp elevernas olika intressen och 

personligheter. Eller kan skolan påverka så att aktiv transport istället stärker elevernas 

idrottshabitus?  Om skolans normer skulle göra att aktiv transport blir ett självklart val kanske 

denna sociala faktor kan påverka eleverna mer än de inre faktorerna hemifrån Så att eleverna 

redan i unga år kan forma ett habitusschema (Engström 2008) där aktiv transport är en naturlig 

och uppskattad del, för att på så vis öka sannolikheten för att det beteendet bibehålls även i 

vuxen ålder, vilket är positivt både för individens egen livskvalité och folkhälsan.  
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Att något så enkelt som fysisk aktivitet kan vara så svårt. Att få individuella faktorer att 

samverka med socialmiljö och infrastrukturens planering och uppbyggnad kan bli abstrakt och 

svårt att greppa. Studien har bekräftat att samhälls- planering och uppbyggnad har stor inverkan 

på om människor använder aktiv transport, men det påverkar däremot inte alla till att välja aktiv 

transport. Skolan har stor möjlighet att nå ut till eleverna, som fortfarande formas till egna 

individer och kan påverka dem i att göra val som kan vara avgörande för folkhälsan i framtiden. 

Det är på tiden att fysisk aktivitet åter blir en mer naturlig del av den moderna människans 

vardag och inte bara något som ska planeras in. Bestämningsfaktorerna för fysisk aktivitet är 

kända bland forskarna (Faskunger 2007 s. 24), men vi behöver ta reda på mer om hur 

bestämningsfaktorerna samverkar till fysisk aktivitet.  

 

Vidare kan det vara intressant att undersöka hur användandet av aktiv transport skiljer sig 

mellan olika åldrar samt olika skolor i Sverige, med en trygg yttre miljö. Hur ser det ut på 

högstadie- respektive gymnasienivå? Kan faktorerna på individ- och socialnivå skilja sig mellan 

en skola i norr och en skola i söder trotts att de yttre miljöerna är lika? För vidare 

undersökningar i detta avseende kan denna studie vara ett bra referensmaterial.    
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med studien är att kartlägga skolelevers transporter på en skola i en stödjande miljö. 

 

- Hur stor andel av eleverna använder aktiv transport?  

- Vilka faktorer påverkar de elever som inte använder aktiv transport till och från skolan i en 

stödjande miljö? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Aktiv transport, Aktiva transporter, physical activity, physical exercise, active 

transportation, School, children 
 

 

Var har du sökt? 
Googlescholar, Svemed+, Pubmed, Ebesco 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google scholar; active transportation 

Svemed+; aktiv transport 

Ebesco; ”Active transportation”, school, children 

 
 

 

Kommentarer 
Förutom de ovan nämnda sökningarna har litteraturlistorna för artiklarna och böckerna jag 

använt gett mig flera källor till studien.  

 

  



 

Bilaga 2 - Enkät 

 

Hej!  

 

Jag heter Anna Thorsell och ska bli lärare i idrott och hälsa. Jag behöver din hjälp med att 

svara på några frågor om hur du tar dig till skolan och varför du väljer det sättet. 

 

 

 

 

 

Jag bor på…………………...vägen/gatan och är …..år. 

 

(Om du bor på fler ställen välj ett alternativ och svara på 

frågorna utefter när du är på den adressen) 

  



 

 

 

 

Svara på varje fråga genom att sätta ett kryss (x) i en av rutorna 

Fortsätt sedan till nästa fråga eller följ pilarna. 

 

1) Hur brukar du komma till skolan? 

(Kryssa bara en ruta) 

   Gå hela vägen  1 

   Cykla  2 

   Åka buss  3 

   Åka bil   4 

   På annat sätt   5 (skriv hur)…………… 

 

 

2) Brukar du ha sällskap till skolan? 

 Nej    Ja   

 

    b) med vem? 

        (kryssa bara en ruta) 

    Förälder 

    Förälder och syskon  

Annan vuxen 

Vuxen och barn 

    Kamrat/er 

    Syskon 

     

     

      

  



 

 

 

3) Behöver du korsa någon stor gata, med mycket trafik på vägen till skolan? 

 

Nej    Ja 

    

b) Har du sällskap då? 

Nej  Ja 

  

c) med vem? 

    Förälder 

    Förälder och syskon 

    Annan vuxen 

    Vuxen och barn 

    Kamrat/er 

    Syskon 

     

 

 

4) Hur kommer du att ta dig hem från skolan idag? 

Gå  1 

   Cykla  2 

   Åka buss  3 

   Åka bil   4 

   På annat sätt   5 (skriv hur)…………… 

 

 

 

5) Bestämmer du själv hur du ska ta dig till skolan? 

 

Ja    Nej 

  



 

 

 

 

6) Hur tar sig dina föräldrar till jobbet? 

 

Förälder 1   Förälder 2 

Går hela vägen   1   Går hela vägen   1 

Cyklar                     2   Cyklar                     2 

Åker bil             3   Åker bil                 3 

Åker buss                    4   Åker buss                    4 

Åker tåg                 5    Åker tåg                 5 

Annat                     6 Skriv hur:…………..        Annat                     6  Skriv 

hur:…………..        

 

                

  

7) Har du någon cykel? 

Nej    Ja 

 

b) Får du cykla utan vuxen? 

Ja  Nej 

 

     c) skulle du vilja? 

     Ja  Nej 

 

 

 

 

8) Har din familj någon bil? 

Ja   Nej 

 

 

 

9) Hur bor din familj? (svara utefter den väg/gata du skrev på första sidan) 

 

Hus  Lägenhet  Radhus 



 

Att vara fysiskt aktiv är när du rör på dig. Det kan vara under en lektion i idrott 

och hälsa, på en träning som t.ex. handboll, ridning, hockey, tennis, orientering, 

friidrott, konståkning m.m. Eller att vara ute och promenera eller springa i 

skogen eller i ett motionsspår. Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. 

 

10) Brukar du ägna dig åt någon fysisk aktivitet på fritiden, alltså utanför skoltid? 

 

Nej   Ja 

 

    

Skriv vad:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

Hur många gånger i veckan håller du på med din 

aktivitet/dina aktiviteter?  

1-2 3-5 6-7 

b) Om du svarat nej på fråga nummer 10, skulle du vilja hålla på med någon fysisk aktivitet på 

fritiden? 

Nej  Ja 

 

Skriv vad: …………………………………… 

 

……………………………………………….. 

 

11) Hur känner du när du är fysiskt aktiv? (Både på skoltid och fritid) Kryssa de rutor som 

stämmer in för dig: 

 

Det är roligt Det är tråkigt  Det är jobbigt, på ett bra sätt 

 

Det är obehagligt Det är behagligt Det gör mig glad   

 

Det är ett tillfälle då jag får umgås med kompisar Det gör mig ledsen 

 

Jag känner mig bekväm när jag utför någon form av fysisk aktivitet 

 

Tack för din hjälp!  



 

Bilaga 3 – Brev till föräldrar 

 

Hej föräldrar till barn i klass….! 

 

 

Jag heter Anna Thorsell och läser min sjunde termin till lärare i idrott och hälsa 

på Gymnastik- och idrottshögskolan. För närvarande skriver jag min C-uppsats 

(Examensarbete på grundläggande nivå) där mitt syfte är att undersöka hur barn i 

grundskolan väljer att ta sig till skolan.  

Jag behöver göra en enkätundersökning, som är frivillig och anonym.  Jag 

kommer endast fråga efter namn på den gata/väg de bor på för att kunna kartlägga 

hur långt de har till skolan. Den informationen kommer endast jag själv och min 

handledare ta del av. 

 

Om ni har några frågor, tveka inte att ta kontakt med mig. 

Tack på förhand! 

 

 


