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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt rektorer för förskoleklasser 

och till och med årskurs fem har kring daglig fysisk aktivitet under skoldagen och dess 

betydelse för elevers inlärning, samt vilka strategier och metoder de använder för att 

erbjuda elever möjlighet till 30 minuters daglig fysisk aktivitet. I forsknings- 

genomgången framställs olika forskares och författares uppfattningar om betydelsen av 

fysisk aktivitet ur olika perspektiv. Här redogörs även för rektorsuppdraget och vilka 

ansvarsområde som gäller för rektorerna. Undersökningen består av en intervjustudie 

med sju rektorer. Av resultatet framgår det att rektorernas möjlighet till att påverka 

elevers rörelse är god. Rektorerna använder personalens kompetens tillsammans med 

närmiljön för att ge eleverna möjlighet till 30 minuters daglig fysisk aktivitet. 

Respondenterna är eniga om att daglig fysisk aktivitet gagnar lärandet och samtliga 

anser att fysisk aktivitet är viktigt för eleverna - det bidrar till ett såväl fysiskt som 

psykiskt välbefinnande. 

 

Ämnesord: Daglig fysisk aktivitet, Rektorsuppdraget, Kunskapsutveckling, Skola, Hälsoeffekter  
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1. Inledning med syfte 

Under valrörelsen 2002 kom frågan upp om barn och ungdomars brist på fysisk aktivitet. 

Riksidrottsförbundet kom då med förslaget att skolan skulle erbjuda 30 minuters daglig fysisk 

aktivitet för barnen. Det blev en stor politisk uppslutning kring förslaget och den 27 februari 

2003 gjordes följande tillägg i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Skolverket 2009). ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksamhet ” (Skolverket 2009, s 5). 

För att pedagoger ska ha ett riktmärke på hur mycket elever bör röra sig per dag gav 

regeringen en rekommendation som gjorts av Statens Folkhälsoinstitut som säger minst 30 

minuter fysisk aktivitet om dagen (Statens Folkhälsoinstitut 2009). Våra egna erfarenheter 

som idrottsledare och pedagoger säger oss att barn och ungdomar rör sig mindre nuförtiden. 

Detta får stöd av Ericsson (2005) 

Forskare, föräldrar och pedagoger oroar sig över att en mängd barn rör sig mindre än vad 

barn gjorde förr. Den minskade tiden för kroppsrörelse kan få allvarliga följder för både barn 

och vuxna, såsom exempelvis övervikt, ökad risk för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt 

benskörhet (Ericsson 2005, s 10). 

Bakgrunden till detta arbete är våra nyvunna kunskaper genom den verksamhetsförlagda 

utbildningen där vi uppmärksammat att rekommendationen om det dagliga rörelsebehovet 

från regeringen inte uppfylls i skolverksamheten. En av de viktigaste faktorerna för att arbetet 

ska kunna genomföras är att rektorn som chef och ansvarig för verksamheten bär ansvaret. 

Rektorerna på varje skola kan påverka hur verksamheten ska se ut och har fått ett uppdrag 

ifrån staten att skolan ska sträva mot 30 minuters daglig fysisk aktivitet. Det är hans/ hennes 

uppdrag att generera förutsättningar för att utveckla skolans verksamhet och erbjuda eleverna 

daglig fysisk aktivitet (Skolverket 2005). 

Utifrån Skolverkets direktiv har vi valt att göra en studie på rektorers förhållningssätt kring 

daglig fysisk aktivitet, samt vilka strategier och metoder de använder för att uppnå tillägget. 

Vi menar att detta är av stor vikt för elevernas välbefinnande, med tanke på att dagens 

ungdomar ständigt lockas av det ökande utbudet av underhållning från TV och datorer. Detta 

stöds av Ericsson (2003) och Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och 

ungdom, NCFF (Eriksson 2005).  
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1.1  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka rektorers förhållningssätt för förskoleklasser och till 

och med årskurs fem (f-5) kring daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Vilken betydelse den 

dagliga fysiska aktiviteten har för elevers inlärning, samt vilka strategier och metoder de 

använder.  

 

1.2  Problemformulering 

 Vilka förhållningssätt har f-5- rektorer kring daglig fysisk aktivitet under skoldagen 

och dess betydelse för elevers inlärning? 

 Vilka strategier och metoder använder rektorer för att erbjuda daglig fysisk aktivitet? 
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2. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången kommer vi att presentera den forskning och de studier som ligger till 

grund för den empiriska undersökningen. Vad tidigare forskning hävdar om betydelsen att 

sträva mot att ge alla elever möjlighet till daglig fysisk aktivitet samt hur fysisk aktivitet 

definieras och vilken mening den har för barn och ungdomar. 

2.1  Bakgrund 

De senaste 15 åren har det gjorts en mängd studier i USA kring begreppet fysisk aktivitet och 

dess betydelse för hälsa. I rapporterna har forskarna valt att flytta fokus från styrka/ kondition 

till fysisk aktivitet. De som ligger bakom det förändrade synsättet angående fysisk aktivitet är 

Cooper Institutets rapport från 1989 där det gjordes en undersökning med över 10 000 män 

och 3 000 kvinnor (Raustorp 2004). Undersökningen gick ut på att man självrapporterade sin 

fysiska aktivitet och sedan över tid försökte upptäcka samband mellan fysisk aktivitetsgrad 

och risk för för tidig död eller hjärt- och kärlsjukdomar. Utifrån Cooperrapporten och 

kommande forskning drog forskarna slutsatsen att det är tillräckligt med måttlig träning för att 

nå tydliga hälsovinster. Det stora arbetet under 90-talet var rapporten, Surgeon Generals 

Report on Physical activity and Health (1996), vilket man ser som genombrottet för vikten av 

fysisk aktivitet inom den medicinska vetenskapen (Raustorp 2004). Rapporten handlar om ett 

förändrat synsätt i förhållande till de gamla rönen, som rekommenderade högintensiv 

aktivitetsnivå, till det nya som förespråkade lågintensiv. I rapporten framhävs vikten av 

måttlig daglig fysisk aktivitet, där lite är bättre än ingen alls. Rekommendationen angående 30 

minuters daglig fysisk aktivitet baseras på att kroppen ska förbränna 150 kcal/ dag, utöver sin 

viloomsättning. Syftet med rapporten var att sammanställa redan befintlig forskning inom 

området fysisk aktivitet och dess betydelse för förebyggandet av sjukdomar samt hur man kan 

öka människors fysiska aktivitet. Det centrala som kom fram genom rapporten var att 

”människor som vanligtvis är fysiskt inaktiva kan öka sin grad av hälsa och välbefinnande 

genom måttlig och regelbunden fysisk aktivitet som t ex 30 minuters daglig promenad” 

(Surgeon Generals Report on Physical activity and Health 1996 se Raustorp 2004 s. 119). 

Rapporten påvisar att om man är fysiskt aktiv i tidig ålder har man lättare att ha en fysisk 

livsstil även som vuxen.  Ett flertal länder har anammat dessa rekommendationer bland annat 

Sverige. Svenska myndigheter, däribland Statens folkhälsoinstitut, enades 2001 om den 

svenska rekommendationen där alla individer bör vara fysiskt aktiva i minst 30 minuter varje 

dag (Statens Folkhälsoinstitut 2009). 
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2.2  Rektorsuppdraget  

Som ledare och chef för all personal inom skolan har rektorn det övergripande ansvaret för 

verksamheten och att de uppnår de nationella målen. I den erfarenhetsbaserade rektors- 

utbildningen har Skolverket direktiv gällande inriktningen på utbildningen., rektorerna 

förväntas praktisera ett demokratiskt och kommunikativt ledarskap. Utgångspunkten för 

utbildningen är att rektorn är befattningshavare med ledningsansvar i det officiella 

skolväsendet där han/hon ska vara rustad att utöva sitt ledarskap utifrån läroplaner och 

styrdokument. Efter utbildningen ska rektorn kunna förstå, förklara och argumentera för 

skolans roll i samhället utifrån skolans nationella och kommunala mål (Skolverket 2009-11-

05). Enligt skollagen ska rektorn ”hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det 

åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den 

anställas som genom utbildning och erfarenheter har förvärvat pedagogisk insikt” 

(Utbildningsdepartementet). 

Skolverket (2005) anser att det är rektorns ansvarsområde att tillägget för daglig fysisk 

aktivitet tillämpas. Rektorn, som sitter på en chefspost, kan nå målet på många olika sätt, sen 

är det upp till honom eller henne att delegera ut arbetsuppgifterna till sin personal efter de 

resurser skolan har tillgång till.  

I Lpo94 kan man utläsa vilka ansvarsområde rektorn har.  

 Skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. 

 Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av 

god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper 

 Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att 

uppfatta större kunskapsområde som en helhet (Skolverket 2009, s 17) 

Kommunen där studien genomfördes har en lokal ledar- och personalpolicy för rektorerna. I 

den går det att utläsa att man som ledare ska arbeta utifrån tre hörnstenar – Lyssna – Leda - 

Lära. Man ska ha en helhetssyn och känna empati för organisationen och man ska tillämpa ett 

situationsanpassat ledarskap (Kristianstad kommun).   

Eriksson menar att man bör slopa timplanen och ge skolledare och pedagoger större 

inflytande när det gäller att planera verksamheten, detta tror han ger en ökad fysisk aktivitet 

hos eleverna (Palmborg 2007). I en rapport gjord av Skolverket 2001 framkommer det att i 
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grundskolan skall det anordnas friluftsverksamhet och det är rektorn som är ansvarig att de 

anordnas. (Skolverket 2001) Vidare står det i kursplanerna att friluftslivet har ett kulturellt 

värde där det skapas ett intresse bland eleverna samt dess betydelse för deras hälsa och 

välbefinnande. (Skolverket 2009) 

När barn växer är det viktigt att ge möjlighet till fysisk aktivitet och det är i skolan man kan nå 

alla barnen. Raustorp (2002) ser vikten av att skolan ger barnen en kompetens där man skapar 

en förutsättning att vara fysisk aktiv hela livet genom att lära barnen simma, åka skridsko och 

röra sig till musik. Han poängterar även att föräldrarnas påverkan är av stor vikt.  I och med att 

regeringen införde tillägget 2003 gav det rektorn en större möjlighet att påverka den dagliga 

fysiska verksamheten. 

2.3  Definition av fysisk aktivitet 

Om man jämför olika forskares definition av begreppet fysisk aktivitet får man nästintill 

likvärdiga svar. Eriksson (2005) definierar begreppet som att fysisk aktivitet är ”All 

kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad energiförbrukning. 

Fysisk aktivitet omfattar således alla kroppsrörelser oberoende av syfte eller sammanhang” 

(Örebro Universitet). En liktydig beskrivning ger Andersson (2008) som skriver att fysisk 

aktivitet definieras som all fysisk rörelse producerad av skelettmuskler som resulterar i 

energiförbrukning. De delar in fysisk aktivitet på olika sätt, utifrån ”intensitet – lätt, måttlig 

och intensiv, aktivitet – under sömn, i vila och under arbete. Resultatet av den fysiska 

aktiviteten beror på åtminstone fem parametrar: typ av aktivitet, intensitet, volym, duration 

och frekvens” (Andersson 2008, s 1). Skolverket har sin förklaring där de anser att fysisk 

aktivitet ger möjlighet att stärka barn och ungdomars gemenskap i ett mångkulturellt samhälle 

där den fysiska aktiviteten är den gemensamme nämnaren i olika kulturer. (Skolverket 2009-

11-16) 

I denna studie är definitionen att fysisk aktivitet är när kroppen aktiveras oberoende av syfte, 

då inkluderas exempelvis vardagliga aktiviteter såsom lek, hobby och cykling. Vi utgår från 

att det är skillnad mellan fysisk aktivitet och motion, något som stöds av Partsrådet (tidigare 

utvecklingsrådet). De anser att fysisk aktivitet är all typ av rörelse som ger ökad energi- 

omsättning medans motion är medveten fysisk aktivitet med viss avsikt (Utvecklingsrådet).  
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2.4  Rekommendation för fysisk aktivitet 

Rekommendationerna som gjorts av Statens Folkhälsoinstitut när det gäller den dagliga 

fysiska aktivitet är ett minimikrav 30 minuter om dagen. De rekommendationer Nordiska 

rådet anger när det gäller barn och ungdomar är att de ska vara fysisk aktiva 60 minuter om 

dagen. Det kan vara vid olika tillfällen till exempel 20 minuters rast eller i samband med olika 

lekar för barnen (Statens Folkhälsoinstitut). I tillägget som Skolverket gjorde 2003 ”skolan 

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

står det ingen anvisning om hur mycket tid varje dag ska innehåll, däremot använder 

regeringen 30 minuter per dag som ett riktmärke (Skolverket 2005). Det är dock inte 

meningen att denna tid ska tas från ämnet idrott och hälsa utan skolan ska hitta andra tillfällen 

under dagen att erbjuda eleverna aktiviteter. De tveksamheter som kommit fram när det gäller 

tillägget handlar om varifrån tiden ska tas, vem som ska göra det samt hur det ska göras 

(Skolverket 2005). En annan viktig fråga är doseringen, hur intensivt, hur länge och hur ofta? 

Eriksson (2005) ställer frågan om vilket syfte man har – hälsoeffekter nu eller påverka hälsan 

i vuxen ålder? Enligt folkhälsoguiden uppnås de fysiska hälsoeffekterna redan efter 30 

minuters rörelse per dag, framförallt gäller det påverkan på riskfaktorerna för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Folkhälsoguiden). 

Som framgår av den redovisade litteraturen är att under skoldagen är 30 minuter ett bra 

riktmärke att gå efter, eftersom det kan vara lättare för skolan att få in 30 minuter än 60 

minuter daglig fysisk aktivitet i verksamheten. Skolans uppdrag är att använda tillägget men 

det är dock rektorns ansvar att se till att det efterföljs. 

2.5  Argument för fysisk aktivitet i skolan 

I grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa står det att  

 

Barn och ungdomar behöver utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, 

regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och 

sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Vår kropp är 

byggd för rörelse (Skolverket).  

 

Ericsson (2003) menar att idrottsundervisningen i skolan är av stor vikt för ungdomarna, inte 

bara för den sociala samvaron utan även för deras välbefinnande. Genom att vara aktiva under 

skolåren arbetar elever in ett aktivitetsmönster som gör det lättare att vara aktiva när de blir 
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äldre (Bergendahl, Kallings och Strandell 2001). Enligt Raustorp (2004) så är det de inaktiva 

barnen som även blir inaktiva när de blir äldre, anledningen är att de har inte byggt upp något 

aktivitetsmönster. Ericsson (2003) skriver vidare att läkare och sjukgymnaster har det senaste 

decenniet fått in fler patienter som är överviktiga samt lider av rörelseproblem. Ericsson får 

stöd av Eriksson (2005)  

övervikt och fetma blivit ett snabbt växande problem. En svensk studie visar att det, de 

senaste 15 åren, skett en fördubbling av andelen överviktiga mellan 10 och 18 år. Vi vet 

också att det finns starka samband mellan inaktivitet och ohälsa (Eriksson 2005, s 4).  

Eftersom eleverna tillbringar stora delar av sin dag i skolan har den en viktig roll för deras 

hälsa, särskilt de barn som inte är speciellt fysiskt aktiva på sin fritid (Lager, Fossum och 

Bremberg 2005). Raustorp (2004) antyder att ju mer rörelse skolan erbjuder barnen desto mer 

sparar samhället in på olika vårdkostnader, men att sträva efter att erbjuda varje elev daglig 

fysisk aktivitet räcker inte. Europaparlamentet beslutade 2007 att medlemsländerna ansvarar 

för att elever skulle ha idrott tre gånger i veckan, man fattade beslutet utifrån den forskning 

som gjorts angående fysisk aktivitet i skolan (Ericsson 2008). Även utanför Europas gränser 

är detta ett aktuellt ämne. I Alberta, Kanada, införde man 2005 att skolan är ansvarig att 

organisera 30 minuter daglig fysisk aktivitet för eleverna. De går efter mottot, friska elever lär 

sig bättre! och skolan ansvarar för att introducera eleverna till en hälsosam och aktiv livsstil 

(Bates 2006). 

Det är inte bara elevernas fysisk välbefinnande som idrottsundervisningen i skolan ska 

tillfredställa utan även den psykiska. Eriksson (2005) ställer sig frågan om vad ungdomarna 

lär sig i ämnet idrott och hälsa? I hans undersökning kommer det fram att många elever tycker 

att i ämnet idrott och hälsa lär de sig olika idrottsaktiviteter och att förbättra sin kondition, 

styrka och rörlighet. Men ämnet har också viktiga sociala aspekter. Mer än hälften uppger att 

de lär sig ta hänsyn till både pojkar och flickor (Eriksson 2005). Skolverket belyser detta i sin 

slutrapport (2005) att…   

de effekter så gott som alla (elever, lärare, rektorer och föräldrar) lyfter fram och som också 

framkommer i utvärderingar och undersökningar är att fysisk aktivitet under skoldagen gör 

det lättare för eleverna att koncentrera sig och att det skapar lugn i klassrummet, vilket många 

upplever som en bristvara i skolan. Flera nämner också att barnen blir gladare. En annan 

effekt som så gott som samtliga lyfter fram är att det sociala klimatet mellan elever och 

mellan lärare och elever blir bättre (Skolverket 2005 s 17). 
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En annan undersökning visar att ungdomar med mer idrottsundervisning presterar likvärdiga 

resultat eller bättre i de teoretiska ämnena trots att de har mindre tid i de teoretiska ämnena 

(Raustorp 2000), detta får medhåll av Ericsson (2003).  

 

Enligt forskningen spelar den fysisk aktiviten i skolan en viktig roll med tanke på att barnen 

tillbringar en stor del av sin dag i skolan. Detta stöds i STOP- projektet där det gjorts en 

undersökning i Stockholm på barn i åldrarna sex till tio år. Det framkommer att barn är som 

minst aktiva när de är lediga. För de inaktiva barnen är skolan och fritidshemmet viktiga för 

där skapar barnen ett aktivitetsmönster (Growingpeople). Grundskolan ska/ kan användas som 

en inkörsport för barn när det gäller daglig fysisk aktivitet. Skolans starka sida är att man har 

möjlighet att aktivera alla barn, även de som är fysiskt inaktiva på sin fritid. De nämnda 

forskarnas uppfattning är att skolan har en stor betydelse för barns fysiska välbefinnande men 

även att de får träning i socialt samspel. Någon forskning som antyder det motsatta om 

betydelsen av daglig fysisk aktivitet i skolan är svår att hitta. 

2.6  Hälsoeffekter av fysisk aktivitet 

Riskerna vid för lite fysisk aktivitet är många. Forskningen tyder på att barn och ungdomar 

som är inaktiva löper större risk att falla offer för de stora folksjukdomarna. Forskningen 

kring de positiva effekterna av fysisk aktivitet på hjärt- och kärlsjukdomar, den sjukdoms- 

grupp som de flesta svenskar dör av, är många. Det är fler sjukdomar som motverkas av 

fysisk aktivitet, bland annat diabetes, bröstcancer respektive prostatacancer. Risken för 

benskörhet vid fysisk aktivitet minskar då skelettet blir starkare (Folkhälsoguiden). Hellénius 

har forskat kring ämnet och fått fram liknande resultat kring betydelsen av fysisk aktivitet 

(Hellénius 2007). Detta stärks av Sundberg som menar att för att stärka barnens skelett måste 

en insats göras innan 12 – 13 års ålder. Det är speciellt viktigt för flickorna beroende på att de 

växer snabbare än pojkarna och han anser att träningen måste ske innan menstruationsstarten. 

(Sundberg 2001). Ericsson (2005) menar att god kroppskontroll och en stark tilltro till sin 

rörelseförmåga är två förutsättningar för att elever ska kunna delta i olika former av bollspel 

och lekar tillsammans med sina kamrater. Har eleverna svårigheter med något av dessa så kan 

det vara en bidragande faktor till ett sämre psykiskt välbefinnande. Folkhälsoguiden trycker 

även på vikten av fysisk aktivitet ur ett psykologiskt perspektiv. De menar att regelbunden 

rörelse leder till minskade psykiska besvär som oro, ångest, sömnproblem och mild 

depression. Fysisk aktivitet bidrar till psykiskt välbefinnande genom ökad självkänsla och 
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positiv känsla för bilden av den egna kroppen (Folkhälsoguiden). Kemper (2004) har i sin 

forskning funnit fyra argument som belyser vikten av fysisk aktivitet i unga år 

• när man är fysiskt aktiv som ung är man friskare senare i livet 

• fysisk aktivitet ökar syreupptagningsförmågan 

• rätt form av rörelse under uppväxten bygger upp skelettet, man får ”mer på 

benbanken” 

• fysisk aktivitet ger bättre balans mellan energiintag och energiförbrukning – och kan 

antagligen förebygga övervikt och fetma (Kemper 2004, s 64) 

Med stöd av dessa punkter har skolan en viktig del i barns aktiva start i livet. Men det finns 

vissa negativa effekter av fysisk aktivitet enligt Folkhälsoguiden. De skriver att 

”skaderiskerna med fysisk aktivitet berör främst belastningsskador och stukningar i fot- och 

knäleder. De fortsätter med att skador kan bli följden av för mycket aktivitet utan att kroppen 

får tid att bygga upp styrka i stödjevävnader. Det föreligger ett samband mellan överträning 

och anorexia, som dock inte är väl studerat. Överviktiga som är fysiskt aktiva löper större risk 

för belastningsskador i leder.” (Folkhälsoguiden). 

Den berörda litteraturen poängterar att fysisk aktivitet i skolan är en viktig del för att 

förhindra framtida men. Genom att tidigt i skolgången introducera olika fysiska aktiviteter 

anser vi med stöd av forskningen att skolan har stora möjligheter att hjälpa barnens 

välbefinnande, både fysiskt och psykiskt. 

2.7  Fysisk aktivitet ur ett genusperspektiv 

Samundervisning i ämnet idrott och hälsa infördes 1994, sedan dess har avståndet mellan 

pojkars och flickors deltagande och aktivitetsnivå ökat. I allmänhet har flickor bättre betyg i 

alla skolämnen med undantag för idrott och hälsa (Eriksson 2005). Eriksson beskriver vidare 

hur idrottsämnet präglas av manlig kultur och att man anpassar lektionerna efter killarnas 

sedvanliga intressen. När man studerar innehållet så ser man att bollsporter är den vanligaste 

aktiviteten på lektionerna, det är också den aktivitet som rankas högst av de manliga eleverna 

medans aerobics och dans uppskattas högst hos flickorna (Eriksson 2005). Skolverket (2005) 

menar att det är en föreställning som finns vad pojkar och flickor tycker om. Det påtalas i 

slutrapporten att dessa föreställningar hämmar elevernas utveckling för det finns pojkar som 

tycker om dans och flickor som tycker om bollsporter. 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 framkommer det i Skolverkets undersökning 

att pojkar är mer intresserade av skolämnet idrott och hälsa jämfört med flickor. Pojkar har en 

tendens att vara mer aktiva på lektionerna än flickor. Undersökningen visar även att pojkar 
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och flickor är närvarande på lektionen men det är tre gånger vanligare att flickor är fysiskt 

inaktiva (Skolverket 2003). En annan studie angående aktivitetsnivån, i ämnet idrott och hälsa 

på grundskolan, understryker könsskillnaden. ”Medan 70 procent av pojkarna säger att de 

alltid är med på lektionerna och blir andfådda och svettiga, gäller detsamma för bara 30 

procent av flickorna. Så många som en fjärdedel av flickorna säger att de oftast är med, men 

inte rör sig särskilt mycket” (Eriksson 2005, s 7). Det har i undersökningar kommit fram att 

pojkarna tycker att skolan ska stödja elever till fysisk aktivitet genom att ha tillgång till 

idrottshall och mer rastaktiviteter. Man har i samma undersökning fått fram att en av tio 

tycker att idrottsläraren inspirerat till fysisk aktivitet. Författarna belyser en viktig sak, 

förutom att de skriver att flickorna är den grupp i grundskolan som mest förknippar fysisk 

aktivitet som något tråkigt, så behandlar de dessutom flickornas motiv till att vara fysisk 

aktiva. Flickorna tycker att anledningen till fysisk aktivitet är att må bra, bli frisk, sluta röka 

och bli snabbare smal (Bergendahl, Kallings och Strandell 2001). 

Med utgångspunkt i forskningen tycks det alltså vara viktigt att man i skolan även belyser 

hälsodelen i skolämnet idrott och hälsa. Vidare menar forskningen att det är viktigt att 

poängtera olikheterna som finns mellan pojkars och flickornas deltagande i idrottsämnet. Att 

ämnet utgår från killarnas intresse och utifrån detta har tillägget om daglig fysisk aktivitet en 

stor betydelse speciellt för flickornas kroppsliga rörelse. 

2.8  Fysisk aktivitet ur ett kunskapsperspektiv 

Enligt forskarna har det utretts för lite för att man ska kunna konstatera att det finns ett tydligt 

samband mellan fysisk aktivitet och kunskapsnivå. Det har dock gjorts olika studier som gett 

positiva resultat. Bunkefloprojektet är ett projekt som genomförts av Ericsson (2003) 

tillsammans med personal på Ängslättskolan i Malmö. Projektet har gått ut på att eleverna fått 

ett fysiskt pass om dagen och de som har motoriska svårigheter har fått ytterligare lektioner. 

De elever som har motoriska svårigheter gör en klar förbättring med extra insatta lektioner 

jämfört med de elever som bara har de vanliga idrottslektionerna. Ericsson (2003) kom fram 

till att ett samband mellan ökad fysisk aktivitet och ämnena svenska och matematik ger 

eleverna fått en bättre kunskapsnivå än hos de elever som bara har två idrottslektioner om 

dagen. Ericsson poängterar att det krävs fler kontrollerade studier för att dra generella 

slutsatser. Trots detta gör Skolverket ett konstaterande ”att det är i den direkta 

inlärningssituationen som fysisk aktivitet ska förekomma för att gynna lärandet, att t.ex. cykla 

samtidigt som man räknar, att gör glospromenader osv.” (Bjärenäs och Karlsson Ingvarsson 

2007 s 38). I en ny studie gjord på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fann forskarna en 
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koppling mellan god fysisk kondition och hög intelligenskvot. Undersökningen är gjord på 

1,2 miljoner svenska värnpliktiga män. 

 Results demonstrated that male subjects with improved predicted cardiovascular fitness 

between 15 and 18y of age exhibited significantly greater intelligence scores then subjects 

with decreased cardiovascular fitness (Åberg 2009, s 20910) 

Resultatet visar att det starkaste sambandet finns för logiskt tänkande och språklig 

uppfattningsförmåga. Studien betonar att det av de fysiologiska faktorerna bara är konditionen 

som har betydelse för IQ-testet och inte hur stark man är. Forskarna hänvisar till att detta kan 

vara en av anledningarna och menar på att en god kondition ger en god hjärt- och 

lungkapacitet och på så sätt får hjärnan mycket syre. (Åberg 2009) 

I Norlanders studie (2001) av en mellanstadieskola i Värmland gavs lärarna en utbildning i 

enkla stretchings- och avslappningsprogram. Innan studien började i de olika klasserna 

uppmättes en ljudnivå på 63,24 dB och efteråt var ljudnivån 50,50 dB. Klassen som inte hade 

någon stretching eller avslappning och som fungerade som kontrollgrupp hade lika hög 

ljudnivå vid de olika tillfällena. Lärarna konstaterade att eleverna efter genomgående studie 

hade en normal koncentrationsförmåga efter programmet som dock inte var fallet innan 

(Norlander 2004). Ericsson (2003) och Skolverket (2005) menar samtidigt att en promenad, 

fysisk aktivitet, gör det lugnare i klassrummet och eleverna har lättare att koncentrera sig 

under skoldagen. Skolverket får även fram i utvärderingar de gjort att föräldrar, elever, 

rektorer och lärare antyder att det blir lugnare och det blir ett bättre klimat i klassrummet. Mot 

denna bakgrund så menar vi att pedagogerna bör utnyttja och ta till vara på tillägget då det 

trots allt uppvisas resultat i de olika studierna som forskarna gjort. Resultaten som redovisas 

ser vi som positiva för elevernas och skolans kunskapsutveckling.  
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3.  Problemformulering 

 Vilka förhållningssätt har f-5- rektorer kring daglig fysisk aktivitet under skoldagen 

och dess betydelse för elevers inlärning? 

 Vilka strategier och metoder använder rektorer för att erbjuda daglig fysisk aktivitet? 
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4. Empirisk del 

I den empiriska delen tar vi upp metodval, urval och tillvägagångssätt för studien.  

4.1  Metodval 

I vår undersökning använde vi oss av en kvalitativ metod där vi utgick från semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) skriver de att den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker skildra specifika situationer och handlingsförlopp men även att 

man försöker samla in så rika beskrivningar som möjligt av intervjupersonen. För att få fram 

så betydelsefull information som möjligt utgick vi ifrån semistrukturerade intervjuer. Det 

innebär att de tillfrågade personerna får svara i egna termer (May 2001).  

Vår intervju var uppbyggd med huvudfråga som följdes av följdfrågor. Följdfrågorna är 

skapade för att få ut så mycket information som möjligt där respondenterna får möjlighet att 

ge sin bild av ämnet utifrån egna erfarenheter och reflektioner. May (2001) hävdar att man får 

fram kvalitativ information genom att ge möjlighet till intervjupersonen att gå djupare in i 

frågorna. Intervjuaren kan skapa en dialog med den som intervjuas och han/hon ges utrymme 

att vara flexibel i sina svar (Patel & Davidsson 2003). Våra intervjuer började med öppna 

frågor, där rektorerna fick berätta lite om sig själv. Vår tanke bakom detta var att få en 

avslappnad miljö, detta stöds av Denscombe (2009). Intervjun ägde rum i respondentens 

arbetsmiljö detta kan medföra att respondenten kan känna sig tryggare. Vi använde oss av en 

diktafon för att spela in intervjun. Detta medförde att vi kunde koncentrera oss mer under 

intervjun istället för att anteckna. 

4.2  Urval 

Vi har avgränsat studiens geografiska omfattning till en kommun i södra Sverige med tanke 

på studiens tidsmässiga ramar. Författarnas förhållande till kommunen i undersökningen är att 

båda två är uppväxta där. Med utgångspunkt från vårt syfte och problemställning har vi gjort 

ett strategiskt urval där vi utgick ifrån att intervjua rektorer. Vid strategiskt urval väljer man 

respondenter med specifik information eller redan känd egenskap som är aktuell för 

undersökningen (May 2001). Vi specificerade vårt urval till f-5- rektorer med tanke på vår 

framtid yrkesroll är inom detta åldersspann. Det var fem män och två kvinnor som var 

delaktiga i undersökningen. 
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4.3  Tillvägagångssätt 

Genom diskussioner mellan författarna och handledaren framkom det att studien skulle utgå 

från rektorsperspektivet. Vi skickade ut en förfrågan via mail (se bilga1), till alla rektorer i 

vårt urvalsområde, om att delta undersökningen. De rektorer som lämnade ett positivt svar 

ingick i urvalsgruppen. Mailet innehöll en presentation av oss och en förfrågan om de hade 

möjlighet att deltaga i vår empiriska undersökning. Ett etiskt övervägande som gjordes var att 

vi önskade 45 minuters intervjutid fast vi räknade med att den skulle ta ungefär 30 minuter, 

med anledning av att respondenterna inte skulle behöva känna sig stressade. Detta stöds av 

Kvale och Brinkmann (2009) som skriver att ”man måste överväga vilka de personliga 

konsekvenserna blir för undersökningspersonerna, till exempel stress under intervjun och 

förändringar i självuppfattningen” (s 79). Vi tog ställning till att utelämna innehållet i 

intervjun för respondenten på grund av att vi ville ha en intervju med spontana svar om det 

aktuella temat. På så sätt kunde inte rektorerna förbereda sina svar. Sju stycken rektorer 

svarade att man hade möjlighet att ställa upp på en intervju, fem män och två kvinnor. Antalet 

kan bero på att vi inte valde att delge ämnesvalet. Sex stycken av rektorerna visade sig besitta 

en bred erfarenhet inom rektorsyrket medans den sjunde endast jobbat som ansvarig i ett år. 

Åldern på rektorerna varierade mellan alltifrån 30-60 år. Anledningen till det stora bortfallet 

på 14 stycken var till största delen på grund av tidsbrist. Eftersom vi kände oss nöjda med sju 

stycken positiva svar valdes att inte återta någon kontakt med de respondenter som inte hade 

möjlighet att ställa upp efter första gallringen. Om det inte hade varit tillräckligt med positiva 

svar hade vi varit tvungna att ta kontakt på nytt, då hade telefonsamtal använts.  

Intervjuerna började med att vi berättade kortfattat om hur intervjun skulle genomföras. Vi 

informerade om att det kommer användas en diktafon för att spela in samtalet som sedan 

bearbetas på datorn. Vi förtydligade att respondenterna kommer vara anonyma i 

undersökningen och att de kommer få ett färdigt exemplar av studien. Detta upplevdes 

positivt av rektorerna.  
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5.  Resultat 

Vi har analyserat intervjumaterialet med utgångspunkter från vår problemformulering och 

kommit fram till följande teman. 

5.1 Vilket förhållningssätt har f-5- rektorer kring daglig fysisk aktivitet 

under skoldagen och dess betydelse för elevers inlärning? 

 Rektorernas förhållningssätt kring sin roll i skolan – Under intervjuerna pratade 

rektorerna om sin professionella yrkesroll och hur de arbetar för att skapa goda 

möjligheter för att driva verksamheten framåt. 

 Rektorernas definition av begreppet fysisk aktivitet – Här skildras rektorernas 

olika preciseringar av begreppet fysisk aktivitet och dess betydelse för 

inlärningsprocessen. 

 Rektorernas uppfattning av hur de arbetar för att nå de inaktiva barnen – I 

intervjuerna berättar rektorerna hur de arbetar för att nå de inaktiva barnen.  

 Rektorernas syn på svårigheter och möjligheter med tillägget – Respondenternas 

beskrivning av de svårigheter kontra möjligheter som tillägget medför. 

5.2 Vilka strategier och metoder använder rektorerna för att erbjuda 

eleverna daglig fysisk aktivitet? 

 Hur rektorerna beskriver att de arbetar med daglig fysisk aktivitet i skolan – För 

att få ut så mycket som möjligt gjorde vi småtema utifrån detta huvudtema. Här 

tar vi upp de utgångspunkter som rektorerna nämnde för att skapa möjligheter 

för sina elever och personal till daglig fysisk aktivitet.  
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5.1.1 Rektorernas förhållningssätt till sin roll i skolan 

Gemensamt för de rektorer som vi intervjuat är att samtliga ser sig som en ledare i 

verksamheten. Deras uppgift är att handleda och stötta såväl eleverna som sin personal och de 

ser även vikten av att synas ute i verksamheten. Rektor 2 menar att han är där i första hand för 

eleverna och i andra hand för sin personal. Denna syn har även Rektor 1  

Att hjälpa varenda unge, kunna påverka mer än vad man kan i den rena pedagogrollen. 

Ramarna är större för mig och jag skulle vilja hjälpa ännu fler. (Rektor 1) 

Rektor 3 ser sig mer som en coach för sin personal, där det är han som bär ansvaret att skapa 

goda förutsättningar för var och en, från vaktmästare och matsalspersonal till pedagogerna. 

Hans uppgift är att leda och forma konstellationer mellan de olika yrkena för att få en 

fungerande verksamhet. Det är också viktigt att driva verksamheten framåt samtidigt som man 

ska ställa de obekväma frågorna (Rektor 7). 

Rektor 4 och Rektor 7 ser sig som en kugge i verksamheten, där man som rektor sitter på ett 

tudelat uppdrag. Ett statligt uppdrag där han/ hon ska se till att skolan följer läroplaner, 

kursplaner samt ett kommunalt uppdrag där han/hon har ett ekonomiskt ansvar för 

verksamheten, men deras viktigaste roll är att eleverna når målen och rektorerna ser sig själv 

som talesmän där de ska ta till vara på barns och ungdomars intresse mot skolan. 

 Ta tillvara på barn och ungdomars intresse gentemot skolan. Jag är deras person egentligen. 

Jag är deras talesman, jag ska bevaka lite, föräldrar och samhällets intresse i det hela. Ska 

tillse att vi följer läroplaner, kursplaner och alla de handlingar som politikerna bestämmer det 

är ett av mina uppdrag. Sen har jag ett tudelat uppdrag, jag har ett ekonomiskt uppdrag också. 

Jag ska tillse att vi sköter ekonomin. Det viktigaste är att jag ska se till att eleverna når målen. 

(Rektor 4) 

Rektor 1 påpekar att det gäller att hjälpa sin personal och ge dem utrymme så att de kan 

uppfylla sina uppdrag. Genom att vara en god lyssnare, kommunicera med sin personal och 

skapa relationer är förutsättningar för att vara en ledare enligt Rektor 5. 

Det som man har allra mest nytta av i mitt jobb det är att vara bra på att kommunicera och 

skapa relationer. Kommunikation är väldigt centralt, tror jag, när man är chef, eller chef för 

man genom sitt ämbete medans ledare får man bland annat genom att kommunicera och dit 

hör ju lyssnandet. (Rektor 5) 

Sammanfattningsvis kan vi tyda att rektorerna har samma riktmärke för verksamheten men 

har olika arbetssätt för att nå dit. Det är tydligt att rektorerna ser sig som en ledare där det 
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gäller att skapa så goda förutsättningar för eleverna som möjligt i skolan. Detta gör de genom 

att leda sin personal och skapa möjligheter till en så bra verksamhet som möjligt. 

5.1.2 Rektorernas definition av begreppet fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet för rektorerna är att det handlar om all form av rörelse både planerad och 

spontan. De poängterar att det är väldigt individuellt, det kan vara allt ifrån att två tjejer 

springer runt på skolgården till det mer klassiska som fotboll, bandy och basket. Rektor 1 

belyser skillnaden mellan hur han som rektor och hur eleverna uppfattar vad som är fysisk 

aktivitet.  

 Idrottskillar som tränar fotboll på kvällarna och spelar matcher på helgerna i en hög 

omfattning som tycker att fysisk aktivitet är skittradigt. Fotboll är roligt enlig eleverna men 

de tycker inte det är fysisk aktivitet, där är det hemska vuxenperspektivet, har vi sagt att 

något är bra så blir det lätt trist. (Rektor 1) 

Rektor 3 tolkar begreppet fysisk aktivitet utifrån närmiljön. Han tycker att det beror på var 

man befinner sig och vilka miljöer man kan röra sig i. Rektor 3 fortsätter att definiera det som 

att det kan vara alltifrån idrottslektionen till rastaktiviteter och rastverksamheter, det 

viktigaste är dock att de kommer i rörelse och att det bryter av.  

Rektor 4, 5 och 6 ser sambandet mellan fysisk aktivitet och elevers inlärningsprocess.  

 barn har ett otroligt behov av att röra sig dagligen för att överhuvudtaget kunna bli lärande 

individer, jag tror mycket på det här – ut och rör dig. (Rektor 4) 

 man bestämmer sig för att ha 20-30 minuter aktiv rörelse varje dag för det gagnar ju lärandet. 

(Rektor 5) 

 spontant upp och hoppa 10 minuter och pausgympa men även avspänning och anspänning är 

viktigt när det gäller det här att kunna slappna av, det gör att du orkar mer och för att höja 

vaksamheten. (Rektor 6) 

Rasterna har en stor betydelse för elevernas dagliga fysiska aktivitet där rektorerna betonar 

vikten av rörelse och att man inte behöver byta om och bli svettig för att få fysisk aktivitet. En 

spontan fysisk aktivitet/lek på rasten kan vara lika betydelsefull som en planerad 

idrottslektion. Rektorerna framhäver promenaden som ett viktigt aktivitet i den dagliga 

verksamheten.  Rektor 4 menar att det dagliga behovet av rörelse har alla.  

 Lek är ju också fysisk aktivitet. (Rektor 6) 
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Enligt rektorernas definition är all form av rörelse fysisk aktivitet. Samtidigt ser vi ett 

samband mellan rörelse och olika moment såsom pausgympa, promenader och avslappning. 

Syftet är att eleverna får ett avbrott i arbetet. Den spontana leken på rasten ger eleven 

möjlighet till daglig fysisk aktivitet. Alla rektorer beskriver och framhäver vikten av rörelsens 

betydelse för inlärningsprocessen.  

5.1.3 Rektorernas uppfattning av hur de arbetar för att nå de inaktiva barnen 

En av rektorerna (Rektor 7) har märkt en klar förändring de senaste åren om att barn är mer 

stillasittande. Han menar att förr skyllde man på tv:n och nu är det datorer och tv-spel som 

gäller och här märker han att mycket kretsar kring detta. För att nå de inaktiva barnen menar 

rektorerna att den bästa lösningen är att schemalägga mer fysisk aktivitet.  

 För att komma åt de inaktiva måste vi schemalägga fysisk aktivitet. (Rektor 6) 

 Mer idrott på schemat ger en möjlighet att nå de som inte är aktiva på sin fritid. (Rektor 1) 

Rektor 1 fortsätter med att det kanske hade varit bättre för de inaktiva eleverna att de får en 

hälsosammare livsstil när det gäller kost, istället för att röra på sig, för det börjar ju där. 

Elevernas introduktion och inställning till rörelse och fysisk aktivitet är föräldrarnas ansvar 

antyder Rektor 6. 

 De är inte vana vid det här kanske hemifrån. Jag tror att förebilderna ändå är föräldrarna 

hemifrån och därför som sagt var så tycker inte alla om fysisk aktivitet, det behöver man ju 

inte tycka hellre. Det kan ju vara promenader och så. (Rektor 6) 

Rektor 3 pratar om att ge elever möjlighet till aktivitet, men han belyser vikten av att de ska 

tycka det är roligt. Idrottsläraren på Rektor 5 skola bygger sina lektionspass på att alla ska 

vara aktiva och att eleverna är igång i princip hela tiden. Det är inte meningen att de ska sitta 

still och vänta. Han lägger upp det så att alla är aktiva och de elever som är duktiga inte tar för 

stor plats.  

5.1.4 Rektorernas syn på svårigheter och möjligheter med tillägget  

En röd tråd genom intervjuerna angående svårigheterna att applicera tillägget är det rent 

organisatoriska. Rektorerna menar att det är betydligt lättare i f-5 perspektivet på grund av att 

klassen oftast har samma lärare under hela skoldagen jämfört med när eleverna blir äldre.  

 Det är enklare på f-5, för det är klasslärarens ansvar, om man bryter en stund för rörelse så 

kan man ta igen det nästa lektion. Det underlättar kolossalt mycket. (Rektor 4) 
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 Det är lättare att i f-5perspektivet på grund av att man oftast har samma lärare under hela 

skoldagen. (Rektor 2) 

Vidare ser Rektor 7 en viss svårighet att det konkurrerar med allting annat som ska in i 

undervisningen men samtidigt påpekar han möjligheten att man kan få in rörelse spontant och 

det försöker många pedagoger på hans skola.  

Rektor 5 ser inga som helst svårigheter med tillägget och tar upp fritidshemmet som ett 

utmärkt exempel.  

 De som är på fritids har ju mycket av aktivitet av rörelsekaraktär, både prova på och använda 

idrottshall och simmar och gör en massa olika aktiviteter. (Rektor 5) 

För lite personal enligt Rektor 6. Hon ser inga svårigheter med tillägget men tycker det är 

grundläggande att övertyga sin personal att känna att detta är viktigt, positivt och det kommer 

ge resultat i undervisningen. Hon fortsätter med att fördelen med rörelse och fysisk aktivitet är 

att man kan smyga in det samt att det är lättare att introducera något nytt för sin personal om 

man som rektor sitter på kunskapen. Något som hon får medhåll av 

 Det är viktigt att ha personaltänk för det genereras ner i barnaktiviteter. (Rektor 4) 

Rektor 1 belyser denna fråga ur ett elevperspektiv. Han hävdar att aktiviteterna måste vara 

”balla” för eleverna och det krävs mycket av pedagogen för att göra det – man måste bjuda på 

sig själv. Han talar av egna erfarenheter med pausgympa, den har en tendens att utmynna i 

massa fnitter och är svår att ta på allvar men menar samtidigt det går att göra ballt. Rektor 1 

talar även om vikten av en bra relation med lärare – elev, man ska hitta rätt nivå.  

 men man ska hitta rätt läge, ibland fungerar lektionen mycket bättre än vad man trott då är 

det rätt kasst att bryta för att gå ut, men det är viktigt att jag som rektor skickar signalen att 

jag tycker det här är viktigt med fysisk aktivitet. (Rektor 1) 

5.2.1  Hur rektorerna beskriver att de arbetar med daglig fysisk aktivitet i 

skolan  

Under intervjuerna framkom det generellt att det inte finns några uttalade riktlinjer hos 

skolorna. Däremot diskuterade rektorerna tillsammans med sin personal om hur man kan 

skapa och erbjuda möjligheter för eleverna till daglig fysisk aktivitet.  

Inga direkta riktlinjer men vi har prata om vikten av det och att lärarna ska försöka skapa 

möjligheter för det. Men vi har inte kommit överens i 3-5-perspektivet än om att vi SKA göra 

det. (Rektor 1) 
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 Inga riktlinjer just nu men vi har haft en period för ett par år sen där vi hade fokus på att 

erbjuda eleverna 30 minuter fysisk aktivitet dagligen och jag hoppas att det ligger kvar i flera 

klasser. (Rektor 5) 

Rektorerna diskuterar vilka tillfällen skolan har för att erbjuda eleven möjlighet till daglig 

fysisk aktivitet under hela skoldagen. Under intervjuerna lyfte rektorerna att friluftsdagar och 

raster är utmärkta tillfällen att erbjuda daglig fysisk aktivitet. Samtidigt framkom det att vissa 

känner sig ”låsta” inom ramen för timplanen. Vi har sett ett samband mellan de sju rektorerna 

och sammanställer detta i tre underrubriker. 

5.2.1.1 Rektorernas beskrivning av hur de arbetar utifrån timplanen 

Alla rektorerna är överens om att dagens timplan innehåller för lite lektionstid för ämnet idrott 

och hälsa. Rektor 1 tycker det är förskräckligt att man från centralt håll har satt ett tak på hur 

mycket gymnastik det får vara och Rektor 6 hoppas att man på sikt får in mer rörelse på 

schemat. Rektor 4 känner sig ”låst” i ämnet eftersom skolan är timplansstyrd men han 

poängterar också att hans skola har en inriktning mot bland annat rörelse, detta gör att det 

finns en tydligt uttalad policy om att rörelse ska ingå i verksamheten. Rektor 5 kompenserar 

rörelsebehovet på ett annat sätt 

 Jag tycker skolans timplan har för lite idrott men det kan man kompensera genom att de 

dagar inte barn har idrott på schemat kan man göra andra saker inom klassens ram, också för 

idrott. Vissa kan tycka att det är dåligt använd tid, men det är ju inte det, det visar alla 

forskningsrön. (Rektor 5) 

Rektor 2 och Rektor 7 försöker få in promenader och utevistelser som ett komplement till de 

schemalagda idrottstimmarna. Dessa rundor är välkända hos eleverna och något man som 

pedagog kan tillämpa dagligen.  

Rektor 3 fördelade sina resurser på så sätt att fritidspedagogen var huvudansvarig för 

skolämnet idrott och hälsa, det var något som han var ensam om att nämna. Hans motivering 

till det var att 

 Det är en fritidspedagog som ansvarar för all idrott här på skolan, innan har det varit 

klasslärarna. Lärarna är så fokuserade på läs- och skrivinlärning som de är proffs på och 

fritidspedagogerna är proffs på det här med barns rörelse. Rätt människa på rätt plats. (Rektor 

3)   
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5.2.1.2 Rektorernas beskrivning av hur de arbetar utifrån friluftsdagar 

Rektorerna ser friluftsdagarna som ett ypperligt tillfälle att erbjuda eleverna olika former av 

fysisk aktivitet, där de använder närmiljön som en resurs. Samtliga nämner skoljoggen, 

orientering, olika former av turneringar i fotboll och handboll som återkommande aktiviteter 

under friluftsdagarna. Vidare nämner de att ett gott samarbete med föreningslivet gör att 

eleverna får en möjlighet att prova på och få upp intresset för nya aktiviteter. I detta samarbete 

jobbar föreningarna och skolan under projektet Idrottslyftet (Riksidrottsförbundet). Alla 

rektorerna ser vikten i friluftsdagarna och att det ger en möjlighet att nå alla elever och Rektor 

6 betonar elevinflytandet under friluftsdagarna. Rektor 3 påpekar vikten av att ha alternativ på 

friluftsdagar så det finns aktiviteter för alla och att det är viktigt att man inte dödar intresset 

hos eleverna. Rektor 1 är inne på samma spår 

 Ska finnas bredd i friluftsdagar, finnas aktiviteter för alla. (Rektor 1)  

Rektor 4 poängterar att friluftsdagar är viktiga för skolan men han är mer ute efter att komma 

åt det dagliga, att man bryter dagen/ lektionen och gör någon form av rörelse.  

För att få en bra atmosfär och god sammanhållning bland skolans elever använder Rektor 7 

friluftsdagarna som ett bra attribut. Skolan har fem-sex tillfällen per läsår där man samlar hela 

f-5-perspektivet för att göra olika gemensamhets-, lära-känna-varandra- och samarbets- 

övningar.  

 Vi försöker ha en dag i månaden där vi har gemensamma aktiviteter för hela skolan, för att 

skapa större trygghet och trivsel, där vi bland i f-5-perspektivet. Det kan vara dagar då 

femmorna leder aktiviteterna. (Rektor 7) 

5.2.1.3 Rektorernas beskrivning av hur de arbetar utifrån rasterna 

Rasten ses av rektorerna som det bästa verktyget för att erbjuda eleverna daglig fysisk 

aktivitet. Rasten används till att presentera olika lekar och alla påtalar att skolgården och dess 

utformning har en viktig roll. 

 Att det finns saker att göra på skolgården, det finns hopphagar, spelplaner, lekmöjligheter, 

draken som man kan hoppa, cykla och gå på, motorikbanor och de som är ute ska sätta igång 

barnen. (Rektor 5) 

 Kom upp i elevrådet att eleverna ville ha en mer aktiv skolgård, så man har målat upp 

räknefigurer, gjort skateboardramp, motorikdel. Skolgården anpassas mer o mer till alla barn. 

(Rektor 4) 

http://www.rf.se/
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För att utveckla skolgården bör man lyssna på elevernas åsikter. Det är viktigt att man stöttar 

och uppmuntrar till fysisk aktivitet. Vi som vuxna har ett uppdrag att kratta manegen enligt 

Rektor 1. Personal tillsammans med barnen på Rektor 3 skola använde sin skolgård som ett 

verktyg för att introducera nya lekar. Han anser att rasten har en stor betydelse för den sociala 

sammanhållningen på skolan. Till skillnad från de övriga rektorerna har Rektor 6 

uppfattningen att det är klasslärarens ansvar att få igång aktiviteter och lekar på rasten för sina 

elever. Av de sju rektorerna i vår studie fanns det en som inte hade några organiserade 

aktiviteter på rasterna. Däremot hade eleverna tillgång till fritidshemmets utomhusförråd, där 

det fanns cyklar, hoppjärkor, sparkstöttingar med mera.  

 Eftersom vi erbjuder många aktiviteter på rasterna så är det också ett sätt att erbjuda daglig 

fysisk aktivitet. (Rektor 7) 

Slutsatsen är att rektorerna är väl medvetna om tillägget och arbetar tillsammans med sin 

personal för att erbjuda eleverna fysik aktivitet.  
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6. Diskussion 

Den stora förändringen för synsättet på fysisk aktivitet ändrades i samband med Surgeon 

Generals Report on Physical activity and Health (1996 se Raustorp 2004) där man fastslog 

vikten av måttlig daglig fysisk aktivitet, där lite är bättre än inget alls. Detta synsätt har 

rektorerna i den genomförda undersökningen anammat vilket framkommer i resultatet. De 

definierar och tolkar all form av rörelse, både organiserad och spontan som fysisk aktivitet. 

NCFFs definition är liktydig med rektorernas. Det rektorerna framhäver är rastens betydelse 

för att erbjuda eleverna måttlig daglig fysisk aktivitet. Slutsatsen man kan dra utifrån 

undersökningen är att man inte behöver byta om och bli svettig för att få fysisk aktivitet. ”Lek 

är ju också fysisk aktivitet” (Rektor 6). Både spontan och organiserad rastverksamhet anses av 

rektorerna som det bästa verktyget för att erbjuda daglig fysisk aktivitet. Vad beror detta på? 

Är det den enkla vägen ut i det rent organisatoriska eftersom man slipper schemalägga det? 

Både Skolverket och rektorerna är eniga om att den dagliga fysiska aktiviteten konkurrerar 

med allt annat, varifrån tiden ska tas, vem ska göra det samt hur ska det göras? Rektorerna är 

dock positiva och ser vikten av fysisk aktivitet för sina elever. Under intervjuerna uppfattade 

vi att rektorerna är medvetna om betydelsen av rörelse inte bara för eleverna utan även för sin 

personal, ”det är viktigt att ha personaltänk för det genereras ner i barnaktiviteter” (Rektor 4). 

En lösning på det organisatoriska är, enligt rektorerna, att man utökar antalet schemalagda 

timmar. Eriksson tycker man bör slopa timplanen och ge skolledare och pedagoger större 

inflytande när det gäller att planera verksamheten, detta tror han ger en ökad fysisk aktivitet 

hos eleverna (Palmborg 2007). Läroplaner och kursplaner är statliga riktlinjer som rektorn ska 

arbeta efter och skapa förutsättningar så att dessa efterföljs. Rektorerna i studien ser sig som 

en viktig kugge i verksamheten, som en coach för sin personal. De påpekar att det viktigt att 

man ger sin personal möjligheter och utrymme att uppfylla sina uppdrag. Att skapa relationer 

genom att lyssna-leda-lära och att kommunicera med sin personal ses som en central punkt i 

rektorsuppdraget. Samtidigt gäller det att använda personalens kompetens för att driva 

verksamheten framåt för att slutligen uppnå skolans nationella och kommunala mål. En av 

rektorerna i den genomförda studien använder fritidspedagogen som ansvarig för idrott och 

hälsa med anledning att han ser fritidspedagogen som proffs på barns rörelse. Skolverket 

anser att det är rektorns ansvarsområde att delegera ut arbetsuppgifter till sin personal. 

Varför fysisk aktivitet i skolan?  Tidigare studier baseras på att skolan är ett bra forum för att 

applicera tillägget eftersom man når alla barnen. Raustorp (2004) konstaterar att skolan ger 

barn kompetens där man skapar ett aktivitetsmönster som gör det lättare att vara aktiva när 
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man blir äldre. Samtidigt menar Lager, Fossum och Bremberg (2005) att skolan har en 

speciell roll för de elever som inte är fysisk aktiva på sin fritid. De anser att det är i skolan de 

har möjlighet till fysisk aktivitet. STOP- projektet redovisade i sin undersökning att barn är 

minst aktiva när de är lediga (Growingpeople). Det är bara en rektor som påtalar 

fritidshemmets betydelse när det gäller rörelseaktiviteter. Hon ser inga svårigheter med 

tillägget eftersom fritidshemmet är ett utmärkt alternativ för att få in 30 minuter daglig 

aktivitet under hela skoldagen. Vi är eniga med Rektor 5 att fritidshemmet är ett utmärkt 

exempel på att erbjuda olika rörelseaktiviteter. Vi ställer oss då frågan varför de andra 

rektorerna inte belyser fritidsverksamheten som ett redskap för att erbjuda daglig fysisk 

aktivitet.   

En av rektorerna drar slutsatsen för att få en hälsosammare livsstil hos de inaktiva barnen är 

det kanske bättre att börja med deras kost. Han instämmer dock med resterande rektorer om 

att för att ha möjlighet att komma åt de inaktiva eleverna bör man schemalägga fler 

idrottstimmar. Rektorernas uppfattning stärks av Europaparlamentets beslut 2007 (Ericsson 

2008), där de beslutade att eleverna ska ha idrott tre gånger i veckan, varför efterföljs då inte 

detta i Sverige? Slutsatsen man kan dra utifrån undersökningen är att rektorerna är låsta av 

timplanen. För att uppnå tillägget måste alltså rektorerna kringgå läroplanen för att erbjuda 

eleverna daglig fysisk aktivitet. Exempel på aktiviteter som används i skolverksamheten är 

promenader och organiserad rastverksamhet. Bjärnäs och Karlsson Ingvarsson skriver för att 

främja lärandet bör fysisk aktivitet förekomma integrerat med andra skolämnen. Här ser vi en 

möjlighet för skolverksamheten att erbjuda 30 minuter daglig fysisk aktivitet.  

Den enda schemalagda möjligheten för elevernas rörelse är idrottslektionerna. Studier visar 

att flickor rör sig mindre än pojkar under idrottslektionerna och konsekvenserna om man inte 

följer skolverkets tillägg blir då framför allt att flickorna drabbas. I den genomförda studien är 

det ingen av rektorerna som nämner något genusrelaterat angående den fysiska aktiviteten. 

Sundberg (2001) skriver om vilken betydelse fysisk aktivitet har för att stärka barnens skelett 

och att det måste göras en insats innan 12-13 års ålder. Han menar att det är speciellt viktigt 

för flickor eftersom de växer snabbare än pojkarna.  

I grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa står det att barn och ungdomar behöver 

regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv och att man ska förhålla sig till ett fysisk och 

psykiskt välbefinnande. Ericsson (2005) menar att idrottsundervisningen i skolan inte bara är 

bra för den sociala samvaron utan även elevernas välbefinnande. Hon fortsätter med om 
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eleven har en god kroppskontroll och en stark tilltro till sin rörelseförmåga bidrar detta till att 

han/hon aktivt kan deltaga i olika former av bollspel och lekar tillsammans med sina 

kamrater. Om man däremot har svårigheter med detta kan det vara en bidragande orsak till ett 

sämre psykiskt välbefinnande.  

Slutsatsen utifrån studien är att skolorna är duktiga på att använda naturens resurser samt det 

lokala föreningslivet och det är skolans geografiska läge som spelar roll hur friluftsdagarna 

utformas. Skolorna använder närmiljön i sin undervisning och rektorerna poängterar 

betydelsen av den, speciellt under friluftsdagarna. Friluftsdagarna har en stor betydelse för att 

sammansvetsa eleverna på skolorna och det skapar extra tillfällen att nå alla elever. Rektor 7 

nämner att de har gemensamma dagar för hela f-5-verksamheten där de har olika former av 

samarbetsövningar. Skolverket preciserar att fysisk aktivitet är en gemensam nämnare för att 

stärka barn och ungdomars gemenskap, framförallt ser man den fysiska aktiviteten som en 

länk i ett mångkulturellt samhälle. Genom användning av det lokala föreningslivet skapas 

möjligheter för alla elever att prova på aktiviteter de kanske inte fått möjlighet till annars.   

I Skolverkets sluttrapport 2005 omnämns det att elever, lärare, rektorer och föräldrar menar 

att det sociala klimatet mellan lärare- elev och elev- elev blir bättre av fysisk aktivitet under 

skoldagen. Ur rektorernas svar skildrar vi att kunskapsutvecklingen blir bättre av fysisk 

aktivitet. De samspråkar om att rörelse gagnar lärandet och vikten av att tydliggöra vinsterna 

av fysisk aktivitet. Raustorp (2000) visar att ungdomar med mer idrottsundervisning presterar 

lika bra eller bättre resultat i de teoretiska ämnena trots att de har mindre tid i dessa. Elever, 

lärare, rektorer och föräldrar är överens om att rörelse i skoldagen skapar lugn i klassrummet 

och eleverna har lättare att koncentrera sig (Skolverket 2005). En annan undersökning som 

stärker detta är Norlander som i sin studie konstaterade att genom stretching- och 

avslappningsprogram ökade man elevernas koncentrationsförmåga (Norlander 2004).   Rektor 

6 nämner något liknande i vår studie där hon säger att avspänning och anspänning är viktigt, 

det hjälper barnen att höja vaksamheten vilket leder till en högre kunskapsnivå.  

Rektorn, som chef, ansvarar för att tillägget används i verksamheten och utifrån den 

genomförda undersökningen nämns rasten som ett återkommande inslag. För att stimulera 

eleverna till en aktiv rastverksamhet är det viktigt att personalen lyssnar och låter eleverna 

vara delaktiga i utformandet av skolgården. Det är ju trots allt eleverna som ska aktiveras där. 

Ett par av de rektorer som ingick i undersökningar nämner vikten av elevinflytande och att de 

faktiskt lyssnat på sina elever när de förändrat omgivningen. Ett av rektorns ansvarsområde i 



32 
 

Lpo94 är att ett aktivt elevinflytande gynnas. För att barnens ska uppmuntras till en aktiv 

livsstil är det en fördel om hemmiljön uppmuntrar till fysisk aktivitet. Det är framförallt rektor 

6 som belyser föräldrarnas inverkan på barnens attityd till rörelse. Raustorp (2002) poängterar 

att föräldrarnas påverkan är av stor vikt om barnen ska vara positiva till fysisk aktivitet.  

De konklusioner som vi kommer fram till i vår undersökning är att rektorerna är väldigt 

medvetna om tillägget men arbetar inte efter någon uttalad policy för daglig fysisk aktivitet i 

skolan. Rektorerna arbetar tillsammans med sin personal för att skapa möjligheter i 

verksamheten att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet. Studien visar att rektorerna har 

kunskapen om fördelarna med fysisk aktivitet och ser det som ett viktigt moment under 

skoldagen. Utifrån undersökningen framkommer det att rektorerna ser raster och friluftsdagar 

som bra attribut för att ge eleverna möjlighet till daglig rörelse. I studien framkommer det att 

rektorerna har ett stort ansvarsområde där man tillsammans med personal, elever och föräldrar 

ska skapa en stimulerande skolverksamhet som bland annat sporrar eleverna till daglig fysisk 

aktivitet. För att uppnå detta är den viktigaste anledningen, enligt rektorerna, att barnen har 

roligt när de rör sig. 

6.1 Metoddiskussion 

Under arbetets gång har vi kommit på olika företeelser som påverkat studien i olika 

riktningar. Det första vi uppmärksammat var svårigheten att hitta tidigare forskning som 

påvisar olikheter i ämnet. Överlag så är alla forskare och experter eniga om att rörelse och 

fysisk aktivitet är bra för kropp och själ.  

När vi skulle ta kontakt med våra respondenter använde vi oss via mail där vi inte redogjorde 

för vilket ämne intervjun skulle handla om. Vi vet inte hur utgången på mailsvaren från 

rektorerna hade blivit om vi klargjort ämnet. Det behöver inte betyda att vi fått fler positiva 

svar eftersom dem som svarade nu kanske inte hade varit intresserade då. Ju fler intervjuer vi 

gjorde desto säkrare kände vi oss som intervjuare, det leder oss inpå nästa problem- 

formulering. Kan det vara så att respondenterna inte är vana vid att bli intervjuade och på så 

sätt infinner sig en viss nervositet som påverkar svaren. Vi såg en positiv skillnad på de 

rektorer som hade anknytning till en av författarna. Det blev en mer avslappnad miljö.  

En annan sak vi funderat kring är om rektorns auktoritet spelar in här, eftersom vi som 

lärarstudenter inte är på samma nivå som respondenten, kanske detta medförde att de kände 

att de var i behov av att försvara sig gentemot våra frågor. Eftersom vi var två mot en kanske 
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detta medförde indirekt att respondenten intog en försvarsposition, återigen kände vi en annan 

atmosfär hos de rektorer som vi hade viss anknytning till.   

6.2  Förslag till framtida forskning 

Som framtida forskningsförslag hade det varit intressant att göra en undersökning på de skolor 

som vi använt oss av i studien. Vi har fokuserat utifrån rektorns syn på sitt arbete gentemot 

tillägg mot 30 minuter daglig fysisk aktivitet. Det hade varit intressant att göra en jämförelse 

om rektorns syn stämmer överens med verksamheten och hur pedagogerna arbetar på skolan. 

En annan framtida forskningsstudie kunde ha varit en likadan studie fast med rektorer som är 

verksamma på den senare delen av grundskolan. På den senare delen har eleverna olika lärare 

i olika ämnen, hade varit intressant att ta del av hur de arbetar för att erbjuda elever daglig 

fysisk aktivitet. Vilka skillnader upplever rektorerna på de olika stadierna. 

6.3 Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur rektorerna med ansvar för årskurs f-5 leder 

verksamheten för att uppnå Skolverkets tillägg i läroplanen om att ge eleverna möjlighet till 

30 minuter daglig fysisk aktivitet. Vår problemformulering är inriktad mot rektorernas syn på 

betydelsen och vilka arbetsmetoder de använder sig av för att erbjuda eleverna daglig fysisk 

aktivitet. I forskningsgenomgången framkommer det att rektor bär det övergripande ansvaret 

för skolan och att det är han/hon som ansvarar att verksamheten strävar efter att uppnå de 

nationella och kommunala målen. Vidare är forskarna överens om att fysisk aktivitet är av 

stor betydelse för barnens kunskapsinlärning samt fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Undersökningen består av en kvalitativ intervjustudie utgående från den semistrukturerade 

intervjumetoden. Av resultatet framgår det att rektorerna är väl medvetna om tillägget men ser 

timplanen som ett hinder för att erbjuda daglig fysisk aktivitet. Respondenterna är eniga om 

att daglig fysisk aktivitet gagnar lärandet och samtliga anser att fysisk aktivitet är viktigt för 

eleverna - det bidrar till ett såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. 
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8. Bilagor 

8.1  Bilaga 1 

Hej! 

Vi, Mattias Börjesson och Martin Eriksson, är två högskolestudenter som läser vår sista 

termin på lärarprogrammet. Vi är inne på slutfasen nu och det innebär att vi ska skriva en C- 

uppsats där vi ska göra en empirisk undersökning. Undersökningen vi kommer att göra är att 

intervjua rektorer därmed hoppas vi att Du har möjlighet att deltaga. Tyvärr kan vi inte gå ut 

med vilket ämne det är på grund av att vi vill ha en intervju om hur Du upplever temat 

spontant. Vår förhoppning är att göra intervjuerna under vecka 46 – 47. Vi är tillgängliga när 

som under dessa två veckor och intervjun tar ungefär 45 minuter. Hade varit bra om Du 

kommit med förslag när Du kan. 

 

Tacksam för svar snarast. 

Med vänliga hälsningar/ 

Mattias – goldensteps2@hotmail.com 

Martin – martin.eriksson0031@stud.hkr.se 
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8.2  Intervjufrågor 

1, Berätta om din bakgrund? 

Hur länge har du arbetat? 

Vilka skolor? 

Vilka yrken har du haft inom skolan? 

Hur kom det sig att Du blev rektor? 

Vad innebär det för Dig att vara rektor? 

2, Får barn sina rörelsebehov tillfredställda i dagens samhälle? 

Har du någon uppfattning? 

Hur definierar du fysisk aktivitet? 

3, Hur bidrar din skola till att tillfredställa barnens rörelsebehov?  

Vilka riklinjer gäller hos Er? 

Hur arbetar Ni med fysisk aktivitet? 

Vem är ansvarig? 

Hur ser rastaktiviteten ut? 

4, Hur ser Du på elevernas inställning till fysisk aktivitet? 

Finns det något elevinflytande i den dagliga fysiska aktiviteten? 

Finns det något samarbete med någon idrottsförening? 

5, 2003 gjorde skolverket ett tillägg i läroplanen om att skolan ska sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen. Efterföljs detta? 

Hur? 

Varför/ Varför ej? 

Medveten om tillägget? 

Svårigheter/ Möjligheter? 

 


