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  Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att undersöka elevers uppfattningar och intresse för fysisk aktivitet i skolan. 

I dagens samhälle kan vi i media läsa larmraporter om att barn och ungas vikt ökar samtidigt som den fysiska 

aktiviteten minskar. Aldrig förr sägs barn tillbringat så mycket tid framför datorn som nu. Skolan har en viktig 

roll i att förmedla en värdegrund som eleverna sedan kan ta med sig i sin ryggsäck inför livets alla prövningar. 

I Sverige är dock antalet idrottstimmar få och kring detta har en del kritiska röster höjts. För studien användes 

en kvantitativ metod i form av en enkät. Enkäten bestod av 11 frågor som totalt 64 elever svarade på. Två 

olika skolor deltog i undersökningen. Eleverna gick i årskurs 3 och årskurs 6. Resultatet visade på att de 

tillfrågade eleverna hade en positiv inställning till ämnet idrott och hälsa i skolan, de ansåg sig själva förstå 

syftet med idrott och hälsa i skolan och majoriteten svarade att de ville ha fler idrottstimmar i skolan. 

Elevernas fritid visade i resultatet på att de oftare och under längre tid satt framför datorn under helgen än 

under vardagarna. Dock angav alla svarande i undersökningen att de mer eller mindre var fysiskt aktiva under 

fritiden. 
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1.  Inledning 
 

Enligt WHO:s globala lägesrapport från 2010 så har övervikt hos barn i hela västvärlden ökat 

med en accelererande takt under de sista årtiondena och varje år dör cirka 3,2 miljoner vuxna 

och barn till följd av fysisk inaktivitet. 1 Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar 

såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa 

och cancer2. För att motverka risken för ovanstående sjukdomar uppmanas vi av myndigheter, 

media, läkare med flera att hålla oss fysiskt aktiva genom hela livet. Genom att dagligen röra 

på sig kan ge betydande hälsovinster och enligt CG Kemper, professor emeritus vid 

Amsterdams universitet, har han i sin forskning, bland annat, funnit argument för att om man 

är fysisk aktiv redan som ung är man även friskare senare i livet 3. 

 

Bland det viktigaste vi människor har är vår hälsa och livskraft men i dagens samhälle finns 

det många faktorer som verkar för en allt mer inaktiv fysisk livsstil. Utformningen av våra 

städer och landskap, minskade fysiska krav i arbetslivet och dagens teknik har skapat ett 

samhälle som ofta motverkar fysisk aktivitet och främjar en stillasittande livsstil i 

befolkningen. När det gäller barn så har deras rörelsefrihet starkt begränsats bland annat av 

långa avstånd till destinationer, hög trafikvolym och höga hastigheter på motorfordon samt 

otrygga skolvägar. 4  

 

Alltsedan tiden då våra tidigaste förfäder levde fram till början av 1900-talet var det för de 

allra flesta nödvändigt att vara rörliga i sin vardag för att över huvud taget överleva och få mat 

för dagen. De senaste decenniernas explosionsartade teknologiska utveckling har däremot 

långsamt givit oss större möjligheter (tv-tittande, datoranvändning, bilåkande) men också krav 

(skrivbordsbundet dagligt arbete) att vara mer stillasittande under stora delar av vår vakna tid.5  
 

 

Människan är således rustade sedan många tusen år tillbaka med en kropp byggd för fysiska 

aktiviteter. Samtidens människa tycks dock bortse från detta faktum då vi ganska enkelt 

kunna klara vår överlevnad genom tekniska hjälpmedel, ett telefonsamtal eller ett ”köp 

medges” på våra avancerade telefoner eller datorer kan t.om få vår föda eller våra mesta 

elementära behov levererade ända fram till ytterdörren.  Idag talar man även om att 

                                                        
1 World Health Organisation http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240686458_eng.pdf s1 

2 http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(12)61031-9.pdf 
3 Riksidrottsförbundet Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom -FAKTA OCH 
ARGUMENT (utgåva 7:2009) s 10 
4 Faskunger, Johan, Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet, Statens folkhälsoinstitut (2007) s9 
5 http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18538  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240686458_eng.pdf
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18538
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utflyktsmålet med familjen ändrat inriktning från att förr ha handlat om en trevlig fikastund i 

skogen till att idag istället handla om att förflytta sig i ett fordon till närmaste köpcentra.  

Barn sägs vara vår framtid men vad händer om de barn vi uppfostrar inte utnyttjar det som 

kroppen är skapt för, d.v.s. rörelse. Hur kommer då framtiden att se ut och hur kommer 

dagens barn och ungdomar att må, såväl fysiskt som psykiskt? Om framtidens människor är 

på väg att bli stillasittande varelser med ett allt för fysiskt inaktivt liv, ett liv som snarare 

kommer att innebära mer tid inomhus bakom stängda dörrar framför tv-apparater och datorer 

torde det finnas en arena för hälsofrämjande arbete där barn och ungdomar får chansen att 

uppleva och bibehålla kunskaperna och de förhoppningsvis positiva känslor som fysisk 

aktivitet kan bidra med. Men för att kunna leva ett förhoppningsvis långt och hälsosamt liv, 

där man minskar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar måste man också förstå 

vikten av och sambandet mellan fysisk aktivitet och dess hälsosamma vinster i framtiden. 

Skolan, en plats där kunskaper kan utvecklas i syfte att lära för livet, kan vara en arena för 

detta hälsofrämjande arbete hos barn och ungdomar genom bland annat ämnet idrott och 

hälsa. I Skolverkets föreskrifter är fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil grundläggande 

för människors välbefinnande och en arena där: ”eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa 

genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor 

samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande”6. 

 

Trots en ganska gedigen vetskap om fysiska aktiviteters hälsovinster väljer ändå många 

människor bort denna vetskap och prioriterar istället en levnadsstandard som i sin tur 

genererar till en allt mindre fysiskt aktiv livsstil. I ett samhälle där man önskar att dygnet hade 

fler timmar för att få tiden att räcka till och där snabba lösningar anses som mer effektiva än 

de mer långsamma och långsiktiga måste vi kanske stanna upp och fundera över vad som i det 

långa loppet är mer lönsamt för oss själva, vår hälsa och våra kommande generationer. 

 

 

 

 

 

                                                        
6 LGR 11, kursplaner, idrott och hälsa, syfte, s 48. 
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2. Syfte 

I föreliggande studie undersöks elevers uppfattningar och intresse för fysisk aktivitet i skolan. 

Syftet med studien är att skapa en bild av hur långt uppdraget att skapa intresse och stimulera 

till fysisk aktivitet har kommit i skolan, för att få en idé om hur arbetet med detta kan 

vidareutvecklas. 

 

.2.1 Frågeställningar 

- Vilken betydelse har ämnet idrott och hälsa för elevernas intresse för fysisk aktivitet? 

- Vilken betydelse upplever eleverna att aktiviteterna i idrott och hälsa har för deras 

fysiska aktivitet på fritiden? 
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3. Litteraturgenomgång. 

Detta avsnitt inleds med en förklaring av begreppet fysisk aktivitet samt dess fysiologiska och 

psykologiska effekter, framförallt hos barn och ungdomar. Därefter följer de risker som kan 

förekomma vid en allt för fysisk inaktiv livsstil. Avslutningsvis berörs skolan och dess aktör 

som hälsofrämjande arena. 

 

3.1  Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är en viktig friskfaktor som kan användas för att främja hälsa och behandla 

sjukdomar7. Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är till följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. 

Begreppet fysisk aktivitet innefattar således kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid och 

alla olika former av kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv.8 Enligt Svenska 

läkaresällskapet bör alla individer vara fysiskt aktiva under 30 minuter, dagligen. När det 

gäller barn och ungdomar anser Nordiska rådet att rekommendationerna för fysisk aktivitet 

bör ligga på minst 60 minuter per dag och att aktiviteterna bör vara allsidiga så till vida att 

den ger möjlighet för såväl kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid 

samt koordination.9 

 

3.1.1 Fysiologiska och psykologiska effekter av fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet har en rad väldokumenterade positiva fysiologiska effekter, dels stärks hjärt-

kärlfunktionen och dels motverkas övervikt. Fysisk aktivitet påverkar också blodfetterna och 

blodtrycket i gynnsam riktning och kan därför minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Fysisk 

aktivitet och motorisk träning utgör en viktig del i barns totala utveckling med betydelse inte 

bara för den motoriska och fysiska utvecklingen utan också för den sociala och personliga. 

Fysisk aktivitet är dessutom viktig för barnens aktuella och framtida hälsotillstånd.10 

Människan är byggd för rörelse och för barn är rörelse en omistlig del i deras motoriska, 

sociala och personliga utveckling men är också av grundläggande betydelse för 

                                                        
7 FHI, Levnadsvanor https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12793/A2012-03-Levnadsvanor-
lagesrapport-2011.pdf  

8 SBU Metoder för att främja fysisk aktivitet - En systematisk litteraturöversikt (2007:181) s 35 
9 Livsmedelsverket, s 28, https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-
miljo/naringsrekommendationer/nordiska-naringsrekommendationer-2012-svenska.pdf 

10 Svensk idrottsforskning, 2002:3, s4 http://centrumforidrottsforskning.se/wp-
content/uploads/2014/03/Svensk-idrottsforskning-nr4-2004.pdf 
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energibalansen och kroppsutveckling. En väl fungerande rörelseapparat är också en viktig 

förutsättning för att kunna orientera sig i omvärlden och få kontakt med andra människor11. 

Studier har även visat att fysisk aktivitet ökar halten av kroppens egna så kallade endorfiner, 

vilka skapar ett välbefinnande hos individen12.  Enligt Ingegerd Ericson vid lärarutbildningen i 

Malmö påverkar fysisk aktivitet även elevers skolarbete till det positiva. Ericsson har i sin 

doktorsavhandling undersökt vilka påverkanseffekter av utökad fysisk aktivitet och extra 

motorisk träning i skolan kan ge och fann att barns grovmotorik förbättrades genom ökad 

fysisk aktivitet och motorisk träning13. Forskningen visar att social säkerhet, självkänsla och 

självtillit är viktiga faktorer för hälsa och välbefinnande under barndomen, ungdomsåren och i 

vuxenlivet. ”Att röra på sig tillsammans med en eller flera människor, i en grupp eller i en 

förening ger möjligheter till sociala nätverk. Rörelsen blir här mer än fysisk aktivitet, den blir 

inkörsport till gemenskap och sammanhang.”14 Idrottsrörelsen i Sverige är en verksamhet där 

barn och ungdomar får möjlighet till gemenskap genom att mötas kring en fysisk aktivitet där 

själva iden för verksamheten är att barn och ungdomar ska få ha roligt tillsammans.  Inom 

idrottsrörelsen talas det dock ibland om ett selektionssystem som bygger på att plocka ut de 

bästa ungdomarna att platsa i e.x fotbollslaget och här har idrottsrörelsen en del att jobba på 

enligt professor Tomas Petersson15. Petersson menar vidare på att ett selektionssystem som 

bygger på att plocka ut de mest fysiskt lämpade bör avskaffas och istället låta ungdomarna 

vara med så länge som möjligt och utvecklas utifrån sina egna unika förutsättningar16.  

 

3.2 Fysisk inaktivitet  

I media kan man finna att det larmas om att barn i allt större utsträckning lider av övervikt 

eller fetma, ofta till följd av ett allt för fysiskt inaktivt leverne där allt för mycket stillasittande 

tid framför dator- och tv spel eller tv-tittande nämns som en bidragande faktor. Globalt sett är 

fysisk inaktivitet den fjärde största riskfaktorn för att drabbas av förtidig död. I Sverige visar 

data i den nationella folkhälsoenkäten från Statens folkhälsoinstitut att 65 % av befolkningen 

når rekommendationen om 30 minuter fysisk aktivitet på måttlig intensitet per dag, vilket 

                                                        
11 Folkhälsoinstitutet, Vårt behov av rörelse (1997), s 14 
12 ibid, s11 
13 Ericsson, Ingegerd Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (2003) s5-6 
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7975/motorik_sammanfattn.pdf 

14 Riksidrottförbundet, Varför fysisk aktivitet är viktig för barn och ungdom, (2009:7) s17 
15 http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/03/Svensk-idrottsforskning-nr4-
2011.pdf, s9 
16 ibid 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7975/motorik_sammanfattn.pdf
http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/03/Svensk-idrottsforskning-nr4-2011.pdf
http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/03/Svensk-idrottsforskning-nr4-2011.pdf
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samtidigt innebär att en tredjedel av befolkningen är otillräckligt aktiv och 14 % är helt 

stillasittande på fritiden.17  Enligt Engström så har samhällsutvecklingen i västvärlden, och 

inte minst i Sverige, kommit att innebära att den fysiska aktiviteten totalt sett har minskat och 

att detta även gäller för barn och ungdomar. Engström menar vidare att vi i allt mindre 

utsträckning behöver använda oss av våra kroppskrafter i vårt dagliga liv, men samtidigt 

måste vi röra oss regelbundet för att må bra. Därmed har de fysiologiska och medicinska 

behovet av kroppsrörelse således inte minskat, däremot har möjligheterna att få detta behov 

tillgodosett blivit allt mindre.18 Under oktober månad, 2012, presenterade Statens 

folkhälsoinstitut en Sifoundersökning där 1000 personer i åldern 15 år och uppåt tillfrågades 

om hur vanligt det är att de har stillasittande perioder på två timmar eller mer. Nästan tre av 

tio, 29 procent, angav att de sitter stilla i två timmar minst en gång varje dag utan att resa sig. 

Undersökningen visade också att var tredje vuxen svensk, 29 procent, sitter stilla åtta timmar 

eller mer under en vanlig vardag. Nästan fyra av tio unga i åldern 15–29 år, 38 procent, 

uppger att de sitter stilla åtta timmar eller mer en typisk dag.19 Allt för mycket stillasittande 

och fysisk inaktivitet kan på sikt leda till ohälsa, vilket inte tordes ses som någon nyhet för 

någon i dagens massmediasamhälle. Överallt uppmanas vi till rörelse för att hålla oss friska 

och hälsosamma. I en litteratursammanställning från år 2012 gjord av Statens 

Folkhälsoinstitut, som har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador, 

konstateras att det i nuläget verkar finnas ”vetenskapligt stöd för samband mellan långvarigt 

stillasittande och ökad risk för dödlighet (från alla orsaker och i hjärt- och karlsjukdomar) och för att 

insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar och endometriell cancer. Det verkar även finnas visst stöd for att 

långvarigt stillasittande ökar risken för insjuknande i diabetes typ 2”.20  Enligt WHO (World Health 

Organization) har ett flertal studier visat på att fysisk aktivitet är förknippad med en minskning 

av den totala risken att drabbas av tjocktarmscancer21.  

Med en stillasittande vardag utan några fysiska aktiviter som inslag kan konsekvenser så som 

fetma och övervikt förekomma. Forskare menar att så mycket som 90 procent av alla fall av 

typ 2-diabetes beror på att människor väger för mycket, där fetma även ökar risken för att 

drabbas av blodfettsrubbningar, insulinresistens, förhöjt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och 

                                                        
17 Schäfer-Erlinder m.fl.  Fysisk aktivitet och stillasittande (2011) s6 

18 Svensk idrottsforskning(2002:3) s5 http://centrumforidrottsforskning.se/wp-
content/uploads/2014/03/Svensk-idrottsforskning-nr4-2004.pdf 

19 Statens Folkhälsoinstitut http://mb.cision.com/Main/3448/9319326/55332.pdf  
20 Statens folkhälsoinstitut Stillasittande och ohälsa – en litteratursammanställning s.45 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12803/R2012-07-Stillasittande-och-ohalsa.pdf 
21 WHO, s6, http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/physical-activity-and-health-in-
europe-evidence-for-action  

http://mb.cision.com/Main/3448/9319326/55332.pdf
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vissa cancersjukdomar. Forskningen har också visat att ett högt BMI ökar risken för gallsten, 

ledbesvär och barnlöshet22. Övervikt och fetma är inte bara ett hälsoproblem för individen, 

”riskerna för mobbning, trakasserier och diskriminering ökar samtidigt som benägenheten att 

delta aktivt i sociala och kulturella aktiviteter kan minska. Det kan gälla inte minst 

uppväxande barn och ungdomar” 23.  Ett sätt att motverka långa stunder av stillasittande kan 

enligt Läkarsälskapet vara att just bryta den inaktiva aktiviteten. ”Att bryta stillasittandet med 

många korta pauser under dagen har positiva effekter på hälsan. Med ökat antal avbrott ses 

ett positivt samband med flera metabola riskfaktorer”24. 

 

3.2 Fysisk aktivitet i skolan 

Kursplanen för idrott och hälsa inleds med: 

 
”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor be tydelse för om vi 

blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en 

tillgång för både individen och samhället.”25 

 

Skolan, en plats där barn och ungdomar i stort sett dagligen samlas för att spendera ibland 

långa dagar och därmed mycket tid. Skolan, en plats där elever skall få chansen att lära för 

livet och så småningom utvecklas till fullvärdiga medborgare med en ryggsäck full av vishet 

och lärdom inför vad framtiden kan komma att erbjuda. I enlighet med Skolverket och 

styrdokumenten så ska: ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

inom ramen för hela skoldagen26. Samt att skolan, enligt kursplanen för idrott och hälsa 

införlivas med att: ”Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor 

samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande27. Trots föreliggande i styrdokumenten om att ge eleverna kunskaper och goda 

levnadsvanor inom ämnet för idrott och hälsa har Sverige tillsammans med Irland lägst avsatt 

tid i Europa för skolämnet idrott per vecka28. Enligt forskaren Björn Sandahl har 

                                                        
22 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap – FAS, s12, http://forte.se/wp-
content/uploads/2007/09/fetma.pdf  

23 Ibid, s7. 

24 Läkartidningen, nr 36 2010 volym 107,  
http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/14905/LKT1036s2090_2095.pdf 

25 LGR 11 Idrott och hälsa (2011) s. 51 
26 Ibid,  Skolans uppdrag (2011) s.9. 
27 Ibid, Idrott och hälsa (2011) s. 51 

28 YFA FYSS – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling(2003, Sandviken) s.103. 

http://forte.se/wp-content/uploads/2007/09/fetma.pdf
http://forte.se/wp-content/uploads/2007/09/fetma.pdf
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larmrapporter under en längre tid målat upp en dyster bild gällande den svenska folkhälsan, 

och i synnerhet den svenska ungdomens hälsa. Sandahl menar vidare på att denna utveckling 

traditionellt har varit att kräva mer idrottstimmar i skolan men anser att:  

 

”om folkhälsan kontinuerligt försämras samtidigt som skolreformer inte ger resultat, och om 

det är så att idrottsrörelsen har fått ett för stort inflytande över skolans idrottsundervisning och 

därmed anpassats efter de redan idrottsintresserade elevernas behov, med marginalisering av 

de inaktiva som följd, så kan man undra om lösningen på den svenska skolungdomens 

hälsoproblem verkligen är mer skolidrott. Och på detta följer frågan: har kanske skolidrotten 

spelat ut sin roll som ungdomsfostrare?”29. 

 

För att ett ämne som idrott och hälsa ska kunna ge betydande kunskaper för elever i framtiden 

anser Myndigheten för Skolutvecklingen att skolans arbete med fysisk aktivitet borde få en 

mer betydande del i den dagliga skolvardagen, d.v.s. integrerad inom många ämnen och 

därmed inte avgränsad till ett enda specifikt ämne, i detta fall idrott och hälsa. Om tiden 

alltjämt betonas finns risk för att den varaktiga effekten uteblir. Myndigheten har även funnit i 

sin slutrapport att skolor som arbetar utan timplan lättare får in fysisk aktivitet under 

skoldagen30. I en nyligen publicerad forskningsrapport31 av Ingegerd Ericsson och Magnus K. 

Karlsson har man dock funnit att daglig schemalagd idrott och hälsa samt anpassad motorisk 

träning under de obligatoriska skolåren är en möjlig åtgärd för att förbättra inte bara 

motoriken utan också skolprestationer samt andelen elever som klarar grundskolans mål och 

därmed behörighet till gymnasieskolan. Ovannämnd studie ger ny kunskap när den visar att 

schemalagd daglig fysisk aktivitet i skolan troligen kan bidra till att förbättra elevers 

skolprestationer inte bara sett i ett korttidsperspektiv utan även fram till sista årskursen i 

grundskolan. Pedagogiskt blir detta betydelsefullt eftersom det i åk 9 fanns brister i motorik 

hos endast 7 % av dem som erhållit daglig fysisk aktivitet och motorisk träning i jämförelse 

med 47 % av dem som hade haft skolans ordinarie två lektioner av idrott och hälsa.32 

 

Barn gör inte som vi säger, barn gör som de vuxna gör och därmed axlar skolan en stor del av 

ansvaret med att förse dagens skolelever med verktyg inför livets alla prövningar. Skolan är 

                                                        
29 Svensk idrottsforskning (2002:3) s.16. http://centrumforidrottsforskning.se/wp-
content/uploads/2014/03/Svensk-idrottsforskning-nr4-2004.pdf 
30 Myndigheten för skolutveckling Slutrapport till regeringskansliet (2005) s.4, 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2
Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1895  
31 http://idrottsforum.org/ericsson-karlsson140123/ 
32 ibid 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1895
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1895
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1895
http://idrottsforum.org/ericsson-karlsson140123/
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därmed en plats där inre och yttre miljö, personal och undervisning kan ge unika möjligheter i 

arbetet med att främja bra levnadsvanor och där hälsofrämjande och förebyggande insatser för 

barn måste ges en hög prioritet då uppväxtvillkoren är av avgörande betydelse för den 

framtida hälsan.33 Enligt Schäfer-Erlinder m.fl. finns det flera fördelar med att främja fysisk 

aktivitet i just skolan. I skolan nås många barn och ungdomar eftersom de spenderar mycket 

av sin vakna tid där. Åtgärder i skolan har visat sig vara mest effektiva om de består av flera 

komponenter och även inkluderar familjen. Exempel på evidensbaserade åtgärder för en 

positiv fysisk aktiv utveckling hos eleverna har bl.a. visat sig i utökad tid för idrottsämnet, 

utbildning av lärare, aktiva rörelsepauser under lektionstid, förändring av skolgården och 

aktiva raster. Åtgärder som även inkluderar familjen där föräldrarna involveras har visat sig 

underlätta det sociala stödet för fysisk aktivitet även utanför skolans ramar. Fortsättningsvis 

menar samma författare som ovan nämnts att för att få effekter på längre sikt måste den 

fysiska aktiviteten i skolan integreras i den ordinarie verksamheten, vilket har visat sig vara 

svårt i praktiken. ”Därför behövs mer forskning kring hur program kan implementeras och 

vidmakthållas i skolans vardag. Skolhälsovårdens roll i detta arbete behöver tydliggöras och 

mer forskning kring hur man specifikt ska utforma interventioner som når inaktiva barn och 

ungdomar behöver göras.”34  

 

För en del elever i skolans värld kan idrottstimmarna vara den enda kontakten som eleverna 

har med fysisk aktivitet. Utanför skolan finns det kanske ingen i deras närhet som har något 

intresse för rörelse eller idrott. För dessa elever är det kanske än mer viktigt att de får en 

positiv upplevelse och känsla av att vara fysisk aktiv. Pedagogen spelar här en viktig roll. 

Anders Raustorp har skrivit boken Att lära fysisk aktivitet där författaren bl.a. trycker på 

vikten av att som lärare främja, stödja och uppmuntra deltagande i fysisk aktivitet där han 

betonar att pedagoger ska belöna ”processen” istället för ”produkten”, d.v.s. att positiv 

förstärkning ska ges till de elever som deltar aktivt i olika aktiviteter, oavsett intensitet. 

Raustorp menar vidare att idrottsundervisningen ska ske på ett lustfyllt sätt där alla kan vara 

med för att öka självkänslan hos barnet och därmed ge goda erfarenheter av fysisk aktivitet, 

men också kunskaper och färdigheter som eleverna kan använda sig av långt upp i åren. I sin 

bok35 hänvisar Anders Raustorp till forskning från Finland och USA där ledande forskare 

                                                        
33 Folkhälsoinstitutet Vårt behov av rörelse (1997:6) 

34 Schäfer-Erlinder m.fl. (2011) s. 15. 
35 Raustorp, Anders Att lära fysisk aktivitet (2004, Uppsala) s.12-13, s.45. 
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funnit att de aktivitetsmönster som grundläggs tidigt tenderar att följa människan upp i åren 

och att inaktiva barn blir i regel även inaktiva som vuxna.   

 

Att skapa lustfyllda situationer för eleverna tillhör dock kanske en av lärarens största 

utmaningar, vilket också WHO betonar i sin publikation gällande fysisk aktivitet hos unga där 

det står att läsa: ”A common challenge identified by promoters of physical activity across 

Europe is how to engage young people in the activity or intervention on offer. The problem is 

described as a lack of understanding of young people and what they want and the need for 

guidance on how to make physical activity youth friendly”36. Enligt Riksidrottsförbundet 

krävs ett större utrymme för fysisk aktivitet i skolan för att få de fysiskt passiva ungdomar att 

bli mer aktiva. Men också en högre kvalitet och framför allt en diskussion om vilket innehåll 

som kan locka ungdomar som normalt sett inte vill röra på sig.37 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

För undersökningen valdes en kvantitativ metod, enkät. Detta för få ett större urval och 

därmed en bredare uppfattning om elevers inställning till ämnet idrott och hälsa i skolan. 

Genom enkät nås ett större urval än intervju men öppnar inte upp för vidare fördjupning på 

samma sätt som en intervju kan bidra med, däremot så eliminerar man den s.k. 

”intervjuareffekten”38. Det är väl dokumenterat att respondenten vid en intervju i större eller 

mindre utsträckning kan komma att påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor.39 Både 

intervjuer och enkäter är tidskrävande och därför valde jag att koncentrera mig på att nå ut till 

flertal elever genom en enkät, istället för att göra djupintervjuer med endast ett fåtal elever. 

Syftet med undersökningen var att analysera och undersöka vad elever idag anser om idrotten 

i skolan och hur deras fritid ser ut. 

 

4.2 Enkät som metod 

                                                        
36 WHO, s4, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/175325/e96697.pdf  
37 Riksidrottförbundet (RF) 
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/motionsidrott/idrott_viktigt_for_barn.pd
f 

38 Ejlertsson, Göran Enkät i praktiken – en handbok i enkätmetodik (2005, Lund) s.12. 
39 Ibid 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/175325/e96697.pdf


 

11 
 

Enkät består av ett formulär, vilket innehåller frågor med övervägande fasta svarsalternativ. I 

mitt fall bestod enkäten av 11 frågor, varav två stycken var så kallade öppna frågor utan fasta 

svarsalternativ, se bilaga 1. De två öppna frågorna kom att bli av väldigt stor vikt för 

undersökningen då inga djupintervjuer genomfördes på grund av den rådande tidsbristen. 

Frågorna konstruerades efter att jag noga studerat andra genomförda enkäter med liknande 

undersökningsinnehåll. Enligt Göran Ejlertsson, som skrivit en bok om enkätmetodik, kan 

man med fördel använda sig av redan konstruerade frågor. Detta för att själv slippa arbetet 

med själva frågekonstruktionen men också för att ha material att kunna jämföra med när man 

analyserar sina svar. Dessutom menar Ejlertsson att det är en till stor fördel om man kan finna 

frågor som redan är kvalitetstestade av andra.40 De frågor som återfinns i min enkät är dels 

frågor hämtade från liknande intresseområden41 och dels frågor konstruerade av mig själv, i 

samråd med min handledare. De två öppna frågorna är inte hämtade från något annat arbete 

utan utarbetades efter mitt syfte med undersökningen. 

 

4.3 Urval 

Enkäten genomfördes på två skolor från skilda kommuner och utan anknytning till varandra. 

Den ena skolan blev tillfrågad eftersom jag tidigare hade genomfört min VFU där och därmed 

underlättade den första kontakten då skolan redan hade kännedom om vem jag var. Valet av 

den andra skolan föll sig inte lika naturligt utan där skickade jag ut en förfrågan till tre olika 

skolor. Den skola som var först med att svara på min förfrågan blev också den som kom att 

delta i min undersökning. I skola A deltog elever ur såväl åk3 som åk6, på skola B delades 

enkäten enbart ut i åk 6. Anledningen till varför åk3 deltog enbart vid den ena skolan berodde 

på att jag ville öka antalet respondenter, då åk6 vid skola A bestod av ett ganska lågt 

elevantal. En nära kontakt med klassläraren från åk3 underlättade också proceduren för 

förarbetet inför enkätundersökningen. Enkätfrågorna kom därmed att läggas på en sådan nivå 

att de inte skulle bli för avancerade för eleverna ur åk3. På grund av den tidigare kontakten 

med skola A underlättade själva samtycket från såväl skola, lärare, elever och föräldrar 

väsentligt. Skola B var däremot helt okänd för mig och det tog betydligt längre tid att upprätta 

en kontakt. Jag valde därför att enbart genomföra enkäten i åk6.  Sammanlagt deltog 64 

respondenter i undersökningen, var av 21 flickor och 43 pojkar. 22 elever var hemmahörande 

                                                        
40 ibid (2005, Lund) s.8. 

41 Se b.l.a http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:782/FULLTEXT01.pdf 
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i åk3 och 42 elever i åk6. Ingen av de tillfrågade respondenterna avstod från att delta i 

enkäten. 

 

 

4.4 Genomförande 

Efter en grundlig litteraturstudie påbörjades arbetet med enkätfrågorna som kom att innefatta 

11 frågor. Två av de elva frågorna var öppna frågor utan fasta svarsalternativ. Kontakt togs 

med de två rektorer från respektive skola som tackat ja till medverkan i undersökningen. 

Information gällande studien samt undersökningens syfte förklarades noggrant till såväl 

rektorerna som de berörda klasslärarna. Då de elever som skulle ingå i enkätundersökningen 

befann sig i en ålder under 15 år behövde jag upprätta ett informationsbrev till de berörda 

vårdnadshavare, detta för att det krävdes samtycke från dem till att låta deras barn delta i min 

undersökning, se bilaga 2. i samråd med de berörda klasslärarna bestämdes tid och datum för 

genomförandet av enkätundersökningen. Vid själva utdelningen av enkäten befann jag mig 

personligen på plats vid de två skolorna och stannande kvar i klassrummet under hela tiden 

som undersökningen pågick. Min närvaro syftade till att delge eleverna saklig och riklig 

information kring enkätens syfte samt minska de eventuella bortfall som kan förekomma vid 

enkätutskick.  I den inledande informationen till eleverna förklarade jag att det rådde 

anonymitet, frivilligt deltagande, att eleverna när som helst under undersökningen fick 

avbryta om de så ville, samt att de insamlade uppgifterna endast skulle komma att användas 

för de ändamål enkäten var avsedd för. Ett förtydligaden om att svara ärligt på frågorna samt 

att eleverna när som helst kunde fråga mig vid eventuella funderingar kring de gällande 

frågeformuleringarna i enkäten. 

 

Vid skola A i åk3 och skola B i åk6 läste jag själv upp fråga för fråga högt för klassen, detta 

efter inrådan från de berörda klassernas lärare. Eleverna i åk6 på skola A genomförde enkäten 

självständigt utan högläsning. Enkätundersökningen, inklusive den inledande informationen, 

tog ca 30 minuter i de två klasser som fick frågorna upplästa. Man brukar ha som tumregel att 

det får högst ta en halvtimma fylla i formuläret42. För eleverna i åk6 vid skola A  tog det dem 

ca 20 minuter att besvara enkäten. Inklusive informationen från mig. Efter genomförd 

enkätundersökning bearbetade jag noggrant fråga för fråga för att skapa mig en överskådlig 

                                                        
42 Ejlertsson, Göran Enkät i praktiken – en handbok i enkätmetodik (2005, Lund) s.12. 
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blick av elevernas svar. Det gjordes en gemensam sammanställning av data som innefattade 

alla 64 respondenters svar. Svaren på de öppna frågorna, som alla respondenter gett svar på, 

kategoriserades utifrån att de skrevs ner och därefter analyserades för att finna ett visst tema 

eller återkommande mönster.  Vanligt återkommande ord och begrepp sammanställdes och 

bearbetades för att sedan kunna presenteras i resultatet.  

4.5 Etiska forskningsprinciper 

Då en enkätundersökning planeras finns det några etiska övervägande att beakta, oavsett om 

det gäller forskning, studentuppsats eller för något annat ändamål. I Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer står att finna fyra krav gällande genomförandet av en 

enkätundersökning: ”informationskravet”, ”samtyckeskravet”, ”konfidentialiteskravet” samt 

”nyttjandekravet”43. Jag fann det oerhört viktigt att informera och upplysa för alla inblandade 

parter om syftet med enkätundersökningen, detta för att inga missförstånd skulle komma att 

uppstå eller att någon skulle känna sig osäker inför att delta i enkäten. Såväl rektorer som 

klasslärare, elever och föräldrar underrättades och informerades via mejl- och brevutskick. 

Eftersom min enkätundersökning riktade sig till barn under 15 år behövdes samtycke från 

såväl eleverna själva samt deras vårdnadshavare. Även om föräldrarna hade samtyckt till 

undersökningen kunde eleverna ändå välja att avstå från att delta i enkäten. En grundlig 

information gällande rådande anonymitet, frivilligt deltagande och att deras svar enbart skulle 

presenteras i min undersökning framfördes i den inledande informationen före enkäten delats 

ut. 

 

5. Resultat 

Här presenteras resultatet från enkätundersökningen. Avsnittet inleds med en redogörelse för 

vad eleverna anser om ämnet idrott och hälsa i skolan och avslutas med hur respondenternas 

fritid ser ut samt hur mycket tid de spenderar framför datorn. 

 

5.1 Idrott och hälsa i skolan 

 

På den första enkätfrågan, där eleverna blev tillfrågade om vad de tyckte om idrott och hälsa i 

skolan, svarade 51 av 64 elever att de tyckte att idrotten var rolig. Ingen svarade att de ansåg 

ämnet som tråkigt. En respondent svarade ganska tråkig. På frågan där eleverna skulle svara 

på om de skulle ville ha fler, färre eller lika många idrottstimmar som de hade nu svarade 46 

                                                        
43 ibid (2005, Lund) s.29-30. 



 

14 
 

respondenter att de ville ha fler idrottstimmar än vad schemat erbjöd i dagsläget. Ingen 

svarade färre och 18 elever svarade lika många som nu. Majoriteten av elever var alltså 

positivt inställda till ämnet idrott- och hälsa och ville även ha mer schemalagda idrottstimmar 

i skolan. Hur såg det då när det kommer till om eleverna upplever att aktiviteterna i idrott och 

hälsa hade någon betydelse för framtiden? Av 64 elever uppgav 58 elever att 

idrottslektionerna kunde ge dem kunskaper som de kunde ha nytta av i framtiden, de 

resterande 6 respondenterna svarade vet ej. För resultatet bör även nämnas att 57 elever 

svarade att de trodde att det spelade en roll inför framtiden om man rörde på sig lite som ung. 

Resterande 7 svarade vet ej. 

 

Enkätfrågan: ”Varför tror du att ämnet idrott och hälsa finns på ditt schema i skolan” var en 

öppen fråga och därmed utan fasta svarsalternativ. 24 av 64 elever använde begreppen: ”Må 

bra” och ”bra för hälsan” när de skulle svara på varför idrott finns som ämne på deras 

schema. Exempelvis svarade en pojke från åk6: ”För att må bra och bygga muskler så man 

kan fortsätta enkelt senare i livet.” Eller som flickan från åk6 som svarade: ”För att alla ska 

ha möjlighet att tex springa och få upp konditionen, men också för att man kan ha nytta av 

kunskaperna som man får om hur viktig HÄLSAN är.” Eleverna i de båda exemplen ovan 

antyder till framtiden i sina svar och i ett tredje exempel svarar en pojke ur åk6  

”För att man ska bygga upp kroppen till framtiden och lära sig om hygien och mat”. 

Sex elever angav att anledningen låg i att förebygga ohälsa. Andra vanligt förekommande 

svar var av karaktären: röra på sig, träna kroppen, bättre kondition, bättre motion och ha 

roligt. En pojke ur åk3 svarar: ”För att om vi inte hade det så skulle vi må illa. För då om vi 

satt stilla hela tiden så skulle vi inte lära oss att gå.” och sedan avslutar han meningen med en 

ledsen gubbe.  Åtta elever nämner som svar att anledningen till varför idrott finns på schemat 

beror på att det kanske är den enda kontakten som vissa elever har med idrott. En flicka från 

åk3 skrev: ”Det är bra med idrot i skolan för hemma är det inte monga som idrotar”.  

 

 

Enkätundersökningens andra öppna fråga syftade till att undersöka vilken association eleverna 

har till begreppet idrott och hälsa. De skulle nämna tre saker. Det vanligast förekommande 

svaret blev ”roligt” eller ”kul”. En flicka från åk6 skrev: ”Att ha kul, umgås på ett sätt som 

fortfarande är bra för kroppen”. Från åk 3 skrev en pojke: ”Jag tenker `hoppas jag inte 

glömde idrottskläderna?´” och ”Jag tenker äntligen nu ska klassen ha idrott”. Andra 

förekommande svar var: kondition, styrka, motion och samarbete. En enda elev associerade 



 

15 
 

till övervikt och fetma och skrev: ”Hälsa: vad jag ska äta för att inte bli tjock”. En annan 

elev som var ensam med det svaret skrev: ”hjärtat”. Den positiva associationen är markant 

större än den negativa. Av de 64 respondenternas svar återfinns endast ett citat med en viss 

antydan till en negativ association: ”Jag tänker jobbigt men inte tråkigt”. 

 

När eleverna skulle kryssa för tre alternativ som de tyckte överensstämde med deras idrott i 

skolan kryssade de flesta (36 elever) för alternativet: Jag lär mig samarbeta med andra. På 

delad andra plats med 35 kryss vardera kom: Jag blir starkare och får bättre kondition och 

Jag lär mig hur olika idrotter går till. Det tredje näst förekommande alternativet, med 25 

kryss, var: Jag tycker att det är roligt på idrotten i skolan. 16 elever angav att: Jag får 

avkoppling från det vanliga skolarbetet. 

 

5.2 Fritiden 

Här nedan presenteras resultatet av elevernas vanor på fritiden samt den tid som spenderas 

framför datorn i två skilda diagram. Avslutningsvis redogörs resultatet av vad eleverna gör 

tillsammans med deras familjer på fritiden med några utvalda exempel. 

 

 

Figur 1 Elevers vanor på fritiden. På fritiden brukar jag? 

Resultatet visar på att majoriteten av de svarande ofta spenderar deras fritid tillsammans med 

sina kompisar. Mer än hälften av de svarande anger att de ofta är inomhus på den lediga 

fritiden. När det handlar om att vara fysiskt aktiv på fritiden är det ingen som angett att de 

aldrig är fysiskt aktiva. Däremot har 16 elever svarat att de alltid är fysiskt aktiva och 23 

elever har angett att de ofta är det.  I kategorin data- och tvspel har 8 elever angett att de alltid 

spelar på fritiden och 22 elever har svarat att de ofta spelar.  
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Hur många timmar som faktiskt spenderas enbart framför datorn redovisas i figur 2. 

 

 

Figur 2 Tid som spenderas framför datorn 

Sett till figuren ovan framgår det tydligt att både timmarna och antalet användare framför datorn 

ökar väsentligt under helgerna. Exempelvis så sker en markant ökning i antalet användare och 

timmar för stapeln 4-6 tim. och stapeln mer än 6 tim. under helgen jämfört med de svar som 

angetts under vardagarna. Antalet elever som sitter 4-6 tim. under mån-fre ökar från 5 elever 

till 12 elever under helgen och från att det är två elever som anger att de sitter mer än sex timmar 

framför datorn under mån-fre ökar det till det fyrdubbla under helgen. Under helgen sitter 8 

elever mer än 6 tim. framför datorn. Tre elever har uppgett att de aldrig sitter framför datorn 

under mån-fre. Det är även tre elever som uppgett att de aldrig sitter framför datorn under 

helgen. Om det är samma tre elever kan resultatet inte utvisa. 

 

Vad gör man tillsammans med familjen på fritiden? Allra vanligast, enligt resultatet, är att man 

cyklar tillsammans. 53 elever uppger att de under det senaste året cyklat tillsammans med någon 

ur sin familj på fritiden. 48 elever uppger att de badat eller simmat med någon ur sin familj. 37 

av 64 elever har tillsammans med någon ur familjen, under det senaste året, vandrat i skogen. 

Ett lika stort antal som vandrat i skogen har åkt skidor. 36 elever har åkt skridskor och 12 svarar 

att det har paddlat kanot tillsammans med någon ur sin familj under det senaste året. Andra 

vanligt förekommande aktiviteter som eleverna nämnt på svarsalternativet ”annat, nämligen:” 

är: fotboll, snowboard, ridning, brottning, hockey, hundkurs, springa, cross och fiske.  
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5.3 Sammanfattning av enkätundersökningen 

- En övervägande majoritet av de tillfrågade eleverna tyckte att idrotten på skolan var 

rolig och ville även ha fler idrottstimmar på schemat i skolan. 

- Majoriteten av respondenterna ansåg att idrottslektionerna kunde ge dem kunskaper 

som de kunde ha nytta av i framtiden. 

- Enkätundersökningens resultat tyder på att flertalet av tillfrågade eleverna hade en 

förståelse för kopplingen mellan rörelse och fysiska hälsovinster. 

- Fritiden spenderas oftast tillsammans med kompisar. 

 

6. Analys och diskussion 

Resultatet i min studie visar på att de elever som besvarat min enkätundersökning har en 

positiv inställning till ämnet idrott och hälsa i skolan. Detta bekräftar även den avrapportering 

av regeringsuppdrag som Skolverket överlämnade till Utbildningsdepartementet år 2003. 

Skolverket hade som uppdrag att utvärdera ämnet idrott och hälsa i skolan och genomförde 

bland annat en enkätundersökning där totalt 946 elever från åk6, åk9 och elever från 

gymnasiet deltog i. ”Både intervjuer och enkäter av elever visar på att en klar majoritet av 

samtliga elever, oavsett kön och ålder, är positivt inställda till skolämnet idrott och hälsa44. 

Vidare tolkar jag även att majoriteten av de 64 tillfrågade eleverna har en förståelse till 

kopplingen mellan fysisk aktivitet och dess hälsovinster. I läroplanen för grundskolan står det 

under kursplanen för idrott och hälsa att: 

 

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva ..//..  Eleverna ska också ges möjlighet 

att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka 

sin hälsa genom hela livet.” 45  

 

Min tolkning bygger dels på att respondenterna angett en positiv inställning till rörelse och 

dels p.g.a. att majoriteten svarat att det de tror att det är av betydelse om man rör på sig lite 

som ung. I dagens samhälle har det kanske knappats undgått någon att det finns hälsovinster 

att erinra om man lyckas vara fysisk aktiv i vardagen, helst under veckans alla sju dagar. Vi 

blir ständigt påminda i bl.a. media, dels genom reklamutskick som lovar oss snygga och 

smala kroppar inför nästa års ”beach-säsong” och detta sägs uppnås genom att enkelt fylla på 

                                                        
44 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:394858/FULLTEXT01.pdf s23. 

45 LGR 11, 3.4 Idrott och hälsa, syfte. (2011) s51 
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kroppen med några ”bantnings-piller” eller svälta oss själva med en näringsdryck. Särskilt 

förvånade blir vi kanske inte längre heller över det ständiga häpnadsväckande historierna i 

kvällstidningarna där människor lyckats gå ner ett antal massa kilon i vikt och helt plötsligt 

blivit smal och lycklig på kuppen. Personligen har jag aldrig varit positivt inställd till de s.k. 

”quick-fix-lösningarna” eller de ”snabba-lösningarna” som vi i Sverige kallar dem. Jag tror 

hellre på att informera och uppfostra våra kommande generationer till sunda och friska 

människor genom att lära dem att förstå kopplingen mellan fysisk aktivitet och framtida 

hälsovinster. Barn behöver uppmuntras till en glädjefylld lust för rörelse, såväl under den tid 

som de befinner sig skolan som under den tid då de befinner sig hemma och på fritiden.  

 

6.1 Pausrörelse 

En övervägande majoritet av de elever som deltog i min undersökning svarade att de ville ha 

fler idrottstimmar i skolan. Jag väljer att tolka resultatet som att eleverna känner ett behov av 

mer rörelse i den många gånger väldigt stillasittande vardag som råder i skolan. De endorfiner 

som frigörs vid fysisk aktivitet framkallar kanske en må-bra känsla som eleverna värdesätter 

och som vi vuxna borde förvalta. Men om varken tiden eller resurserna räcker till ett utökande 

av idrottstimmarna i skolan måste man kanske finna andra lösningar som bjuder in till avbrott 

för fysiska aktiviteter inom ramen för skoldagen. Ett sätt att erbjuda eleverna mer rörelse i 

skolan skulle kunna vara att använda sig av s.k. rörelsepauser som Hälsoverkstaden 

utvecklat. Hälsoverkstaden är ett projekt som samarbetar med Folkhälsan i Sverige där målet 

för projektet är att främja goda levnadsvanor bland barn och unga i skolan. Deras visioner 

innefattar b.la. att eleverna ska röra på sig minst 1-2 timmar per dag och har därför tagit fram 

vad de kallar för ett ”pausrörelsekartotek”.46 

En rörelsepaus innebär att man gör ett avbrott i sitt stillasittande och under några minuter 

utför olika rörelsemönster, oftast till musik. Enligt Hälsoverkstaden har barn ett spontant 

aktivitetsbehov och i det dagliga livet borde rörelse ingå som en naturlig del, därför har 

pausrörelsekartoteket framtagits i syfte att träna elever i motoriska färdigheter så som 

finmotorik, grovmotorik, balans och koordination. Målsättningen med det framtagna 

pausrörelsekartoteket är enligt Hälsoverkstaden följande: ”öka elevernas rörelseminuter, 

                                                        
46 Pausrörelse, s, 46, 
http://www.folkhalsan.fi/Global/VarVerksamhet/UngOchSkola/SkolanOchHalsan/Halsoverkstaden/200
9_Halsoverkstaden_slutrapport.pdf 

http://www.folkhalsan.fi/Global/VarVerksamhet/UngOchSkola/SkolanOchHalsan/Halsoverkstaden/2009_Halsoverkstaden_slutrapport.pdf
http://www.folkhalsan.fi/Global/VarVerksamhet/UngOchSkola/SkolanOchHalsan/Halsoverkstaden/2009_Halsoverkstaden_slutrapport.pdf
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minska på stillasittandet i klassrummet, ge lärarna ett nytt redskap och en ny synvinkel på 

”annorlunda” inlärning, skapa, testa, utvärdera och utveckla ett nytt material.”47. 

Pausrörelsekartoteket består av 60 övningar i tre olika kategorier; varva ner, rör på dig samt 

upp och hoppa. Jag har själv fått uppleva vilka positiva effekter pausrörelser kan ge när jag 

studerade till Hälsocoach för många år sedan. På hälsocoachutbildningen hade man inte 

längre än 40 minuter av stillasittande aktiviteter, när 40 minuter hade gått gjordes ett avbrott 

och alla studerande samlades ute i korridoren för att till musik röra sig utefter angivna 

rörelsemönster från en ledare. Avbrottet handlade kanske om en paus på ca 3-5 minuter men 

bidrog till att man kände sig piggare och varmare i kroppen efter det att blodet fått 

genomströmning av de rörelser kroppen precis utfört. Jag kommer absolut att ta med mig 

detta till mina framtida elever i skolans värld, en värld som idag tycks innebära allt för 

mycket stillasittande tid för barn och unga. 

 

6.2 Idrotten i den svenska skolan 

Sverige, ett land med väldigt få antal idrottstimmar sett till resterande länder i världen, 

Sverige, ett land där det i media larmas om ökad fetma och stillasittande hos dagens barn och 

unga. I Sydsvenskan år 2000 skickade journalisten och sportskribenten Åke Stolt en passning 

till den i dåvarande skolminsiter Ingegerd Wärnersson. Stolt skrev i sitt inlägg: 

 

”Det åligger skolan att ge alla elever garanterad fysisk aktivitet. Dagens skola sviker 

skändligen sina elever i det avseendet. Vissa veckor rör sig inte barnen i organiserad form det 

minsta. Ansvaret är också rektorernas och alla de lärare som ser idrottsämnet som försumbart 

och alls icke i nivå med de tunga teoretiska. Min fråga är: Vad ska vi med mattesnillen och 

kemigenier till om de inte har hjärtan, lungor och ben som fungerar, drabbas av 

överviktssjukdomar, diabetes och belastar sjukvårdsapparaten med miljardbelopp? Det är ett 

ofattbart och oförlåtligt svek….. Det är obegripligt att skolan, som idag har så stora problem, 

inte använder idrotten som det redskap som ger lugnare, självsäkrare, gladare  

och därmed mer samarbetsvilliga elever. Märkligast är förstås att man inte ens tar till 

sig kunskapen att fysiskt starkare barn också lär sig lättare….. Klenare, tröttare och dummare 

– det är en märklig målsättning.”48 

 

Även om Stolt kanske går lite hårt åt i sina formuleringar tycker jag ändå att det ligger ganska 

mycket i det han skriver. Vi vuxna har ett enormt ansvar gentemot våra kommande 

generationer av unga som ska växa upp och förhoppningsvis leva ett långt och hälsosamt liv. 

                                                        
47 ibid 
48 Citat av Åke Stolt hämtat ur: Idrott och rörelse i skolan - en studie av idrotten i skolan 2007, s, 6-7 
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/ovrigt/idrott-och-
rorelse-i-skolan.pdf?w=900&h=900  
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Ett liv där de så småningom även kan ge omvårdnad till oss äldre och sjuka. Barn ska 

självklart bildas i skolan inom alla de ämnen som skolan erbjuder, vi vill fostra så väl 

mattesnillen som kemigenier. Men vi vill också att dessa genier, och alla andra för den delen, 

ska få ha hälsan i behåll så länge som möjligt i livet. Skolan som ska verka som en 

hälsofrämjande arena kan inte nöja sig enbart med att lära ut till eleverna hur olika sporter går 

till. Eleverna måste också lära sig att förstå kopplingen mellan fysisk aktivitet och framtida 

hälsovinster. Jag tror att vi har mycket att vinna på det. I min undersökning fann jag att 

eleverna ansåg sig själv ha denna förståelse, en förståelse som skolan måste förvalta. Dock 

räcker det nog inte enbart med insatser från skolans håll. I min enkät uppgav åtta elever att 

syftet med idrotten i skolan handlade om att alla barn skulle få möjlighet att röra på sig då 

fysiska aktiviteter uteblev under fritiden och i hemmiljön. För de elever vars enda kontakt 

med idrott är via skolan behövs kanske som påtalas i flera studier ett närmare samarbete 

mellan skola och föräldrar. De programåtgärder som satts in i vissa skolor för att främja 

hälsan och den fysiska aktiviten hos barn har visat sig vara mest framgångsrik i de program 

som även involverat föräldrarna49. 

 

6.3 Friluftslivet 

Idag talar man om att utflyktsmålet ändrat riktning från skogen till köpcentrat. Enligt min 

undersökning är jag beredd på att inte hålla med om detta påstående. Utifrån hur eleverna 

svarade i enkäten tyder resultatet istället på att majoriteten av elever faktiskt vistats i skogen 

tillsammans med någon ur sin familj under fritiden. Det framkommer dock inte hur ofta. Så 

många som 37 av 64 elever uppgav att de hade vandrat i skogen under det senaste året. Vi 

svenskar är kanske i allmänhet duktiga på att vistas ute i naturen, i alla fall om man ser till den 

studie som Forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” genomfört. Siffror där talar för 

att mer än hälften av de 1792 tillfrågade personerna vistas ute i naturen ganska eller mycket 

ofta under vardagarna. På helgerna ökar andelen till 79 % och under längre ledigheter, 

semestrar, lov etc. ökar denna andel till 89 %. I studien som ovan nämnts står det även att: 

”Tidigare forskning har visat att vanan att vistas i naturen grundläggs i tidiga år och att 

naturen på många sätt kan stimulera barns utveckling.”50. 

                                                        
49 SBU, Metoder att främja fysisk aktivitet – en systematisk litteraturöversikt, s14 
http://www.sbu.se/contentassets/c2cb6581355047b48367f19e1c9e3700/fysisk_sammanf.pdf  

50 Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, s 18,  www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:128281/FULLTEXT01  

http://www.sbu.se/contentassets/c2cb6581355047b48367f19e1c9e3700/fysisk_sammanf.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:128281/FULLTEXT01
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:128281/FULLTEXT01
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6.4 Timmar framför datorn 

Hur ofta och hur länge barn och ungdomar idag sitter framför datorn verkar vara ett debatterat 

ämne. Det jag fann intressant i min undersökning gällande datoranvändningen var den 

markanta skillnaden som förhöll sig mellan användare och tid under vardagarna kontra 

användare och tid under helgen. Under helgen var det betydligt fler som ägnade mer tid åt 

datorn än under vardagarna. Endast två elever svarade att de satt sex timmar eller mer, per 

dag, under måndag till fredag. Under helgen hade användarna som spenderade sex timmar 

eller mer framför datorn ökat till åtta elever. Närmare bestämt en fyrdubblad ökning. I en 

studie där man undersökt skolbarns hälsovanor mellan åren 2001-2010 visar resultaten på att 

andelen datoranvändning ökat. ”Jämfört med 2005/2006 har andelen unga som spelar 

dataspel minst en timme om dagen ökat. Andelen som antingen spelar lite eller inget alls har i 

stället minskat ..//.. Det är betydligt större andelar unga som använder dator 2009/2010 än 

2001/2002”51. 

Om det nu ligger någon sanning i de påståenden som framkommer i media, om att barn idag 

ökar i vikt och spenderar mer tid framför datorn så funderar jag över vad orsakerna till detta 

skulle kunna bottna i? Det har i min egen undersökning framkommit att en del elever saknar 

fysiska aktiviteter på fritiden, till följd av att det kanske saknas ett engagemang från 

föräldrarna. Vilka saker som prioriteras växlar inom olika familjer beroende på intresse, värde 

och kanske även ekonomi. Utrustning för fysiska aktiviteter kan skena iväg i budgeten, 

varken skidor eller slalom är särskilt billigt för att inte tala om vad hockey-utrustning kan 

komma att kosta i det långa loppet. Det geografiska läget kan vara en annan orsak. Det kanske 

är långt och många gånger krångligt att ta sig ut till skog och natur eller för och tidskrävande 

att hämta och skjutsa barnen till olika idrottsliga aktiviteter.  

 

6.5 Avslutande summering 

För att summera min undersökning har jag funnit att de tillfrågade eleverna för enkäten har en 

positiv inställning till ämnet idrott och hälsa i skolan. Majoriteten av elever såg helst att 

idrottstimmarna utökades och att de kunskaper som ämnet bidrog till kunde komma till 

användning senare i livet. De svar som framkom i de två öppna frågorna visade på en 

förståelse hos majoriteten för syftet med idrott och hälsa i skolan. Även om flertalet elever 

                                                        
51 FHI, Skolbarns hälsovanor s,11, http://docplayer.se/6391859-Skolbarns-vanor-inom-fysisk-aktivitet-tv-
tittande-och-datoranvandning.html  

http://docplayer.se/6391859-Skolbarns-vanor-inom-fysisk-aktivitet-tv-tittande-och-datoranvandning.html
http://docplayer.se/6391859-Skolbarns-vanor-inom-fysisk-aktivitet-tv-tittande-och-datoranvandning.html
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från undersökningen ofta spenderade tid inomhus och ganska ofta antingen framför datorn 

eller ibland tv-apparaten är det ändå av stort intresse för undersökningen att ingen, inte en 

enda, uppgav att det aldrig hände att han/hon aldrig var fysiskt aktiv under fritiden. Jag finner 

det verkligen oerhört intressant, att bland 64 tillfrågade elever från två olika skolor svarade 

inte en enda elev att det aldrig hände att han/hon aldrig var fysisk aktiv under fritiden. För 

resultatet innebär det vidare att alla de 64 elever som deltog i min undersökning är mer eller 

mindre fysiskt aktiv under sin fritid. Min fortsatta önskan är att eleverna som deltog i min 

studie även fortsättningsvis och senare i livet kan bibehålla deras positiva inställning till 

fysiska aktiviteter.  ”Barn är levande budskap vi sänder till en framtid som vi aldrig får 

uppleva.” /Okänd 

 

6.6 Metoddiskussion 

Mitt val av enkät som metod föll sig på att jag ville nå ut till ett större urval än vad intervju 

kunnat göra för den rådande tiden. Genom att använda sig av en kvantitativ metod fick jag en 

överskådlig och statistisk bild över mina forskningsfrågor, vilket jag också var ute efter. Även 

om intervju hade kunnat användas som en ytterligare metod satte tiden käppar i hjulet för 

detta. Därför föll också valet på att använde  två öppna frågor som konstruerats helt av mig 

själv. Dessa två frågor kom att visa sig var av väldigt stor betydelse för studiens syfte och 

därför känner jag mig nöjd över mitt val att ta med två öppna frågor i enkäten. Tidsaspekten 

kom att bli ett hinder för studien då många skolor var upptagna med förberedelserna inför 

luciaframträdande, omdömen som skulle skrivas och utvecklingssamtal som skulle 

genomföras innan juluppehållet. Det var helt enkelt bråda tider för skolorna och många 

avsade sig från att delta i studien på grund det helt enkelt inte fanns utrymme i schemat. 

Enkäten gav mig dock en väldigt överskådlig blick över de forskningsfrågor som jag hade 

ställt i syfte med studien.  

 

Svårigheterna med en enkät upplevde jag var valet av frågor samt vilken nivå frågorna skulle 

läggas på. Min undersökning genomfördes i både åk 3 och åk 6, vilket gjorde att jag blev 

tvungen att anpassa mig till en nivå som skulle lämpa sig för de båda skilda 

ålderskategorierna. Jag kände att det varken fick vara för svårt för eleverna från årskurs tre 

men inte heller för lätt för de elever som skulle svara på enkäten ur årskurs sex. 
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6.7 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kan exempelvis vara att utveckla enkäten för att analysera 

skillnader för elever som går i högre årskurser. Är intresset för idrott och hälsa lika påtagligt 

som i min studie som hos elever i högre ålder? Vidare skulle det vara av intresse att 

genomföra djupintervjuer för att utveckla de resultat som framkom i enkätundersökningen. 

Rent generellt ansåg de tillfrågade eleverna i min studie att de kunskaper som de får ta del av 

under idrottslektionerna kunde  komma att vara till nytta i framtiden. På vilket sätt vårdar 

eleverna dessa kunskaper och när kan man komma att behöva dem? 

 

7. Avslutande reflektioner 

Idrott och hälsa ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Under min uppväxt har jag alltid fått stöd 

och uppmuntran till att ta del av olika fysiska aktiviteter. Med det geografiska läget som min 

uppväxtbyggd placerar sig i lämpade det sig väldigt naturligt att man spenderade många 

timmar på dammen där man åkte skridskor så fort skolan var slut för dagen. Många mil skidor 

har jag åkt efter de spår som min far drog upp i skogen och flertalet litershinkar av lingon har 

plockats tillsammans med min Farmor under vackra höstdagar i september månad. För mig 

har fysiska aktiviter alltid setts som en naturlig del i vardagen och upplevts som någonting 

positivt och lustfyllt. Med den erfarenheten i bagaget hoppas jag på att kunna förmedla mina 

positiva erfarenheter av fysisk aktivitet vidare till mina elever. Idrott och hälsa handlar för 

mig inte i första hand om att vinna medaljer eller vara bäst, utan istället om gemenskap, glädje 

och kroppsrörelse. Av min studie att döma finns intresset för idrott och hälsa och därmed 

anser jag att det är av väldigt stor vikt att vi vuxna och skolan vårdar detta intresse hos våra 

elever/barn. 
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Bilaga 1. Enkät 

Frågeformulär   
Nu ska du få svara på några frågor om dig själv. Dina svar är anonyma – det betyder att 

ingen kommer att veta vad just du har svarat. 

 
Jag är:    Kille                           Tjej  
 

1. Jag tycker att idrott och hälsa på skolan är: 

 

Rolig                               Ganska rolig                       Ganska tråkig                               Tråkig  

 

 

2. Jag skulle vilja att idrottstimmarna på skolan var:  

 

Fler                                               Färre                                     Lika många som nu  

 

 

3. Varför tror du att ämnet idrott och hälsa finns på ditt schema i skolan? 

 

Svar:………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Tror du att idrott- och hälsa lektionerna kan ge dig kunskaper som du kan ha nytta av 

senare i livet? 

 

Ja   Nej   Vet ej  

 

5. Kryssa för det som du tycker stämmer med din idrott i skolan. Kryssa för 3 

alternativ. 

 

Jag lär mig om hur kroppen fungerar 

Jag lär mig hur olika idrotter går till 

Jag lär mig att samarbeta med andra 

Jag får avkoppling från det vanliga skolarbetet 

Jag blir duktigare i idrott 

Jag blir starkare och får bättre kondition 

Jag känner mig ofta dålig på idrotten i skolan 

På idrotten i skolan kan jag visa andra att jag är duktig i idrott 

Jag tycker att det är roligt på idrotten i skolan 

Jag skulle vilja slippa vara med på idrotten i skolan 

Jag får lära mig sådant som jag kan ha nytta av 

Jag tycker att idrotten i skolan borde vara frivillig 



 

 
 

6. Hur viktigt tycker du att idrottsämnet är, jämfört med de andra ämnena i skolan?  

Sätt bara ett kryss. 

 

Viktigare än de andra ämnena 

Lika viktigt som de andra ämnena 

Mindre viktigt än de andra ämnena 

Vet inte 

7. Tror du att det spelar någon roll för hälsan senare i livet om man rör på sig lite som 

barn/ungdom? 

 

Ja                                                  Nej         Vet ej 

 

 

8. Vad innebär idrott och hälsa för dig? Nämn 3 saker som du kommer att tänka på när 

du hör orden ”idrott” och ”hälsa”. 

 

1 ………………………………………………………………………. 

     2    ……………………………………………………………………….. 

     3    …………………………………………………………………………. 

 

 

9. På fritiden brukar jag: 

                                              Aldrig             sällan               ibland               ofta                     alltid    

Vara med kompisar                                      

Titta på TV 

Spela data/tv-spel 

Vara inomhus 

Vara utomhus 

Vara fysisk aktiv 

(ex cykla, skidor, promenad) 

 

 

 



 

 
 

10. Har du sysslat med några idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med någon ur 

din familj på fritiden det senaste året? Du kan sätta flera kryss. 

 

Åkt skridskor 

Åkt skidor 

Cyklat 

Vandrat i skogen 

Paddlat kanot 

Badat/simmat 

Annat, nämligen: .................................................................... 

 

 

11. Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller TV-spel, chatta eller 

surfa på Internet? Sätt bara ett kryss i varje kolumn. 

 

måndag-fredag    lördag-söndag 
 

Aldrig     Aldrig 

Mindre än 1 timme per dag   Mindre än 1 timme per dag 

1-2 timmar per dag   1-2 timmar per dag 

2-4 timmar per dag    2-4 timmar per dag 

4-6 timmar per dag    4-6 timmar per dag 

Mer än 6 timmar per dag   Mer än 6 timmar per dag 

 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

 

 
 

 



 

 
 

Bilaga 2. Brevet hem 
 
26/11-2012 

 
Hej! 
 
Jag heter Olivia Sandberg och studerar till lärare vid Umeå Universitet. 
Som avslutning på min lärarutbildning skriver jag just nu på mitt 
examensarbete och skulle därför behöva ert barns hjälp. 
Mitt examensarbete handlar om barn och fysisk aktivitet med syfte att 
undersöka och analysera elevers förståelse till sambandet mellan fysisk 
aktivitet och framtida hälsovinster. 
 
För att kunna kartlägga detta skulle jag bli väldigt glad om så många 
elever som möjligt kunde delta i min enkätundersökning. Enkäten 
kommer att vara helt anonym, eleverna kommer alltså inte att skriva sitt 
namn på enkäten. Deltagandet är helt frivilligt. Svaren kommer enbart 
att användas och presenteras i mitt examensarbete. Det kommer heller 
inte att framgå vilken/vilka skolor som deltagit i undersökningen.  
 
För att följa konstens alla regler behöver jag ditt samtycke som 
vårdnadshavare att låta ditt barn delta i min synnerligen kortfattade 
enkätundersökning. Om Du/Ni anser att ert/era barn inte skall delta vill 
jag att Ni meddelar mig detta, antingen via mejl eller telefon. 
Eftersom tiden är knapp önskar jag att Ni meddelar detta snarast möjligt, 
senast mån 10/12. 
 
 
Mvh/  
 
Olivia Sandberg 
070-5954xxx 
olasag02@student.umu.se 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 


