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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa upplever olika projekt 

med extra fysisk aktivitet och hur dessa projekt påverkat undervisningen i idrott och hälsa.  Sju 

lärare i idrott och hälsa på grundskolan och gymnasieskolan har intervjuats om deras  

upplevelser av projekt med extra fysisk aktivitet som genomförts på deras skolor. Analysen av 

intervjuerna  har utgått från ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Resultaten visade att idrott och 

hälsa lärarna haft en generell positiv inställning till projekten och att projekten haft en gynnsam 

påverkan på undervisningen i ämnet idrott och hälsa. De vanligast förekommande projekten har 

haft en fokusering mot fysisk aktivitet och dess påverkan på akademiska resultat.   
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Sedan slutet av 1800-talet har ämnet idrott och hälsa varit obligatoriskt för både flickor och 

pojkar (Lundvall & Meckbach, 2003). Till en början var det endast genom ämnet, som då 

kallades gymnastik, som det utövades fysisk aktivitet. Fokus under början av 1900-talet var 

också att eleverna skulle bli fysiskt bildade och få motion. Under de senaste femtio åren har 

det skett stora förändringar av idrottsämnet. En av förändringarna har inneburit  att 

föreningsidrotten trängt in på skolans arena, för att stötta ämnet idrott och hälsa samt att öka 

elevers intresse för idrott (Ekberg, 2009; Londos, 2010).  

 

Fysisk aktivitet har alltid genomsyrat ämnet idrott och hälsa, det har dock skett förändringar 

mot ett mer teoretiskt innehåll i ämnet. Att förbättra folkhälsan genom skolan har länge varit 

just ämnet idrott och hälsas ansvar och ett sätt för idrottslärare att legitimera ämnet 

(Annerstedt, 1991; Londos, 2010). Sedan 1994 har det däremot blivit en inriktning i 

ämnesplaner mot teoretiska kunskaper och ett större fokus på hälsa (Lundvall & Meckbach, 

2003; Quennerstedt & Öhman, 2008). Trots detta prioriteras det i de flesta fall att elever ska 

vara fysiskt aktiva under lektioner. Lärare menar att detta legitimeras av att det har en positiv 

effekt på hälsan att vara fysiskt aktiv (Londos, 2010). Stråhlman (2004) menar dock att det 

inte kan vara ämnet idrott och hälsas huvudsakliga uppgift att förbättra folkhälsan. 

 

De har länge påpekats att fysisk aktivitet har stor positiv påverkan på hälsa och 

välbefinnande, men på senare år har fokus inom skolan flyttats mot att nå akademiska resultat 

genom fysisk aktivitet. Svenska elevers skolresultat har nämligen försämrats under flera år i 

internationella mätningar i framförallt ämnet matematik (Skolverket, 2013). Det har även 

påpekats att barn och ungdomar rör sig mindre (Sveriges Television, 2005). Detta kan ha lett 

till att intresset för fysisk aktivitet och dess effekt på akademiska resultat har ökat. 

Populärvetenskapliga böcker, framförallt Hjärnstark av Hansen (2016) och Spark av Ratey 

(2010), har förts fram som ett recept till att förbättra resultaten i teoretiska ämnen. Att extra 

fysisk aktivitet kan leda till förbättrade skolresultat är ett nytt sätt för skolor att legitimera mer 

fysisk aktivitet, då fler ämnen än ämnet idrott och hälsa kan gynnas. Det har i många fall lett 

till att mängden fysisk aktivitet i skolan har ökat genom satsningar på enskilda skolor. Ofta är 

det idrottslärare som driver och leder dessa lektioner med fokus på puls och ett förbättrat 

lärande i framförallt ämnet matematik. 

 

Men vad innebär detta för ämnet idrott och hälsa som länge gått en kamp för att bli sett som 

ett kunskapsämne? I många av de tidigare undersökningar som gjorts inom området med att 



 

erbjuda extra fysisk aktivitet i skolan har fokus legat på att studera elevernas fysiska aktivitet 

och sambanden med akademiska resultat. I denna studie är fokus däremot inriktat mot hur de 

olika projekten påverkar undervisningen av ämnet idrott och hälsa.  
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1. Syfte och Frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika projekt med extra fysisk 

aktivitet i skolan kan vara utformade och vilka effekter det får för undervisningen. Därav är 

det också av intresse att studera hur dessa projekt påverkar idrott och hälsa lärares 

arbetssituation. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Vilka olika typer av projekt med extra fysisk aktivitet finns det och vad är syftet med de 

olika projekten? 

 

2. Hur upplever idrottslärarna att undervisningssituationen inom ämnet har förändrats efter 

införande av extra fysisk aktivitet? 

 

3. Hur upplever idrottslärarna att den extra fysisk aktiviteten påverkar eleverna fysiskt, 

psykiskt samt i undervisningen av ämnet? 

 

4. Hur upplever idrottslärarna att extra fysisk aktivitet kan påverka idrottslärares uppdrag 

och roll på skolan? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats kommer att utgå från ramfaktorteorin som från början skapades av Dahllöf 

(1967) och senare utvecklades av bland andra Lundgren (1972). Teorin har varit en stor del i 

den skolutveckling som skedde under 1990-talet (Löwing, 2004) och trots att dagens 

samhälle, med bland annat en decentralisering av skolan, skiljer sig från den tiden då teorin 

utvecklades menar Lindblad, Linde och Naeslund  (1999) att teorin inte saknar relevans nu. 

  

Ramfaktorteorin fokuserar på fyra faktorer: undervisningens mål, undervisningens ramar, 

undervisningsprocessen och undervisningens resultat (Löwing, 2004). Enligt Löwing (2004) 

kan man dela in ramfaktorerna i två kategorier: fysiska och administrativa ramar. Fysiska 

ramar kan bland annat vara skolans placering eller hur bra lokalerna är. Exempel på 

administrativa ramar kan vara klasstorlek, timplanen, läroplanens mål och riktlinjer (Löwing, 

2004). Till de administrativa ramarna kan även följande räknas: lärarens kompetens och 

bakgrund, vilka aktiviteter som erbjuds och hur samhället ser på hälsa och livsstil (Lundvall 

& Meckbach, 2008). Lundgren (1972) valde i sin forskning att fokusera på just de 

administrativa ramarna. Det han gjorde mer konkret var att titta på hur beroende 

undervisningen är av dessa ramar. Förutom denna ansats undersökte han även hur begreppen 

undervisning och inlärning påverkar varandra (Löwing, 2004). Detta gjordes genom studier 

av helklasslektioner, som kort innebär att läraren först ger instruktioner under en genomgång 

och sedan följs det av att eleverna tränar på de färdigheter som läraren gått igenom. Denna typ 

av undervisning går att koppla till undervisningen i ämnet idrott och hälsa, där 

lektionsupplägget ofta liknar denna modell.  

 

Enligt Löwing (2004) finns det möjlighet för rektorer att förändra undervisningen som sker på 

skolan genom att anpassa och förändra ramarna. Det är därför viktigt att ta hänsyn till ramarna 

för att få en bättre förståelse för undervisningsprocessen och även varför ett visst resultat 

uppstår när viktiga beslut ska tas (Löwing, 2004). Enligt Lindblad et al., (1999) är det beslut 

på politisk och administrativ nivå som påverkar vilken typ av undervisning läraren kan 

genomföra och vad den undervisningen leder till för resultat. De nämner bland annat 

timplaner och gruppstorlek som exempel på sådana beslut. Vidare så menar Lindblad et al. 

(1999) att inte alla beslut fattade, av rektorer och politiker, görs med en tydlig tanke på hur 

tidigare åtgärder påverkas. 
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I sin avhandling från 1972 presenterar Lundgren en modell (figur 1) som fokuserar på 

följande tre ramfaktorer: målet med undervisningen (Objectives), mängden och ordningen av 

innehållet i ämnesplanen (sequence and amount), till sist den tid elever behöver för att 

bemästra innehållet (Time needed). 

 

 

 

Figur 1: Lundgrens Ramfaktormodell, om relationen mellan ramfaktorer, undervisningsprocessen och skolans 

ledning (Lundgren, 1972, s. 43). 

 

På vänster sida finns alltså de ramfaktorer (frame factors) som påverkar undervisningen. Den 

totala tiden (total time) som är det övergripande paraplyet påverkar både ramfaktorer och 

undervisningsprocessen. På höger sida i figur 1 återfinns: innehåll (content), aktivitet 

(activity) och de involverade personerna (individual involved). Dessa tre delar är variabler i 

undervisningsprocessen. Mitt i figur 1 (steering group) finns rektorer och politiker som tar 

beslut rörande skolan. De påverkar genom sina beslut ramfaktorer, undervisningsprocessen 

och även den totala tiden.   

 

Denna uppsats utgår från Lundgrens modell där fokus ligger på ramfaktorer och hur dessa 

påverkar ämnet idrott och hälsa, elevernas kunskapsutveckling och idrottslärares möjligheter 

att bedriva önskvärd undervisning. Tiden som är den övergripande ramfaktorn i Lundgrens 

modell kommer att genomsyra analysen, då det kommer att ägnas ett tydligt fokus åt vilken 

påverkan en utökning av undervisningstiden kan få, och hur idrottslärare har valt utnyttja 

denna tid. Hur detta gjorts skiljer sig mellan de projekt som undersöks, då dessa är uppbyggda 

på olika sätt. På vissa skolor har det skett en utökning av timplanen i idrott och hälsa genom 

en integrering av ämnet med olika rörelseprojekt, medan det på andra skolor skett en indirekt 

utökning av antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa genom pulsprojekten. 
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3. Bakgrund och Tidigare Forskning 

Synen på fysisk aktivitet inom samhället och skolan har förändrats genom den svenska 

skolhistorien. Från att motion och rörelse i huvudsak skedde genom lektioner i idrott och 

hälsa är fysisk aktivitet något som hela skolan ska ansvara för.   

 

3.1 Fysisk Aktivitet i Samhälle och Skola 

Förbättra folkhälsan är en viktigt målsättning för skolan, och enligt Ekberg (2009) lägger även 

politiker en stor tyngdpunkt på detta. Staten arbetar med följande delar inom området 

folkhälsa; delaktighet och inflytande i samhället, skydd mot smittspridning samt ökad fysisk 

aktivitet. De argument som ofta används för att satsa på dessa områden är personliga vinster, 

som exempelvis en bättre hälsa, men även vinster för staten i och med sänkta kostnader för 

sjukvården (Ekberg, 2009). Detta har inneburit att Statens Folkhälsoinstitutet har slagit fast att 

alla invånare bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag (Folkhälsoinstitutet, 2006), och 

enligt World Health Organization (u.å.) bör barn och ungdomar i åldern 5-17 år vara aktiva 

minst 60 minuter per dag. Den fysiska aktiviteten som genomförs bör vara av minst måttlig 

intensitet, i form av exempelvis en rask promenad. Om mängden och intensiteten av fysisk 

aktivitet ökar, kan folkhälsan förbättras ytterligare (Folkhälsoinstitutet, 2006; World Health 

Organization, u.å.). Detta gäller hela samhället vilket inkluderar även skolan. Likväl 

förtydligar Folkhälsoinstitutet (2009) att skolan har en viktig roll för att barn och ungdomar 

ska uppfylla dessa riktlinjer.  

Både grundskolan och gymnasieskolan har fått ett riktvärde, om att minst 30 minuter fysisk 

aktivitet ska erbjudas varje dag (Folkhälsoinstitutet, 2009). Denna typ av fysisk aktivitet är en 

form av träning som innebär att kroppen ”får sin dagliga dos av fysisk aktivitet” (Ekberg, 

2009, s. 203). Den träningen sker utan tanke på mål och syften som ska leda till utveckling 

och höjd kunskapsnivå hos eleverna. Denna riktlinje tillsammans med ämnet idrott och hälsas 

anseende som ett mindre viktigt ämne har resulterat i att ämnet möjligheten lättare påverkas 

utifrån. Det har inneburit att folkhälsopolitiken och andra aktörer inom hälsoområdet har 

kunnat påverka läroplaner, men även gjort att ämnet anses som en viktig faktor i en skola som 

ska verka hälsofrämjande (Ekberg, 2009).  

Skolan har en viktig del i fostransuppdraget rörande fysisk aktivitet. Det faktum att 

grundskolan är obligatorisk  och 98 procent av alla elever även går vidare till gymnasiet 

(Skolverket, 2014) gör skolan till en tacksam arena för att kunna nå de elever som är inaktiva.  
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och inte har ett stöd hemifrån. Leder till att det, inom ämnet idrott och hälsa, finns stora 

möjligheter att påverka elever under en lång tid, från förskoleklass upp till och med gymnasiet 

(Londos, 2010).  

Det är viktigt att påpeka att allt ansvar för fysisk aktivitet inom skolan inte ligger på idrott och 

hälsa ämnet. I läroplanen för grundskolan under rubriken skolans uppdrag finns följande 

skrivning som gäller alla ämnen: ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (Lgr11, s. 9). Gymnasieskolan är däremot inte lika 

tydlig i ambitionen att erbjuda fysisk aktivitet i skolan ”Skolan ska även sträva efter att ge 

eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter” (Gy11, s. 7). Detta skifte 

från att bara varit ämnet idrott och hälsas ansvar, till att nu gälla hela skolan menar Olofsson 

(2007) var ett resultat av att idrottsrörelsen skiftade fokus från att få fler undervisningstimmar, 

inom ämnet idrott och hälsa, till ökad fysisk aktivitet inom hela skolan. Detta var något som 

den dåvarande svenska regeringen ansåg vara ett positivt skifte (Olofsson, 2007). Däremot, 

trots att det sedan 2003 finns tydliga riktlinjer, för att erbjuda elever daglig fysisk aktivitet, 

har skolor haft svårigheter att klara av detta (Londos, 2010).  

3.2 Läroplaner om fysisk aktivitet historiskt och idag 

Genom historien har det skett förändringar av ämnet som går att spåra genom ett antal 

namnbyten. Kring mitten av 1800-talet blev ämnet idrott och hälsa obligatoriskt för pojkar 

och ungefär 40 år senare blev det också en del av flickors skoldag. Det var då endast i ämnet 

idrott och hälsa som då hette gymnastik som det förekom fysisk aktivitet inom skolan 

(Lundvall & Meckbach, 2003). Från att ha varit ett ämne dominerat av gymnastik, 

förändrades detta under första halvan av 1900-talet vilket avspeglar sig i namnbytet som 

under denna period blev Gymnastik med lek och idrott. Under nästa 20-års period byttes 

namnet tillbaka till Gymnastik och fokus låg då mycket på att förbättra elevers kondition 

(Lundvall & Meckbach, 2003; Quennerstedt & Öhman, 2008). Det som även utmärkte denna 

period enligt Quennerstedt och Öhman (2008) var idén av tre 40 minuter långa träningspass 

per vecka. De menar att detta blev normen som ämnet följde under den tidsperioden. Efter 

denna period blev namnet idrott och den perioden kännetecknas av att idrottsrörelsen 

påverkade ämnet idrott och hälsa i stor utsträckning, genom att innehållet blev fokuserat 

mycket mot tävlingsidrotter (Annerstedt, 2008; Lundvall & Meckbach, 2003). Slutligen från 

och med Lpo 94 fick ämnet sitt nuvarande namn idrott och hälsa vilket ledde till, som namnet 

antyder, ett större fokus på kunskaper om hälsa (Ekberg, 2009; Lundvall & Meckbach, 2008). 
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Enligt Eriksson et al. (2003) så gav dock kursplanernas ökade fokus på hälsa inte de effekter 

man hoppats på, då undervisningen fortsättningsvis dominerades av bollsporter. Ämnesplanen 

för idrott och hälsa i Lpo 94 skapade vid införandet stora protester hos idrottslärarkåren. En 

övervägande del av idrottslärarna påpekade att undervisningstiden under denna period 

minskade (Eriksson et al, 2003), och menade att det inte var rimligt att öka ämnets teoretiska 

innehåll, samtidigt som undervisningstimmarna blev färre (Lundvall & Meckbach, 2008).   

 

Den senaste skolreformen som skedde 2011 ledde till ett antal förändringar av ämnet idrott 

och hälsa. Inom grundskolan var den största förändringen att det blev en tydlig uppdelning 

mellan kunskapsområden inom ämnet. De tre områdena är rörelse, hälsa och livsstil samt 

friluftsliv och utevistelse. Att friluftsliv fick mer utrymme i ämnesplanen är tydligt i Lgr11. I 

ämnets syfte står det att läsa ”undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna 

utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 

naturen”(Lgr11, s. 51). I denna skrivning går det också att utläsa att det ska fokuseras på att 

väcka intresse hos eleverna för fysisk aktivitet. I den senaste läroplanen för gymnasiet (Gy11) 

finns det även en tydlig fokusering på fysisk aktivitet. Precis som i Lgr11 är det förutom 

intresset för fysisk aktivitet även en stor tyngdpunkt på friluftsliv ”Vidare ska undervisningen 

bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, 

utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande” (Gy11, s. 83). 

3.2.1 Fysisk aktivitet inom ämnet idrott och hälsa 

Det är vanligt att lärare i idrott och hälsa väljer en aktivitetsfokuserad undervisning. Men för 

att underlätta för eleverna att urskilja vad som är viktigt på en viss lektion är det enligt Ekberg 

och Erberth (2000) viktigt att läraren anpassar sitt ledarskap utifrån vad som undervisas och 

även efter den situation läraren befinner sig i. Ledarskapet är viktigt, eftersom att det ofta 

avgör vilka signaler en idrottslärare sänder ut till sina elever (Ekberg & Erberth, 2000).  

 

De mål som får mest fokus och som är viktigast för idrottslärare presenteras i en studie av 

Londos (2010), där han menar att det enligt lärarna är viktigast att eleverna är aktiva och blir 

trötta under lektioner. Quennerstedt och Öhman (2008) visar på samma uppfattning i sin 

artikel, nämligen att elever ska bli svettiga av lektioner i idrott och hälsa är det som 

kommuniceras tydligast av lärarna. Det som därför dominerar innehållet under 

idrottslektioner, är någon form av fysisk aktivitet. Under lektionerna är det även viktigt att 

elever är fysiskt aktiva under en så stor del av lektionen som möjligt (Quennerstedt & Öhman, 
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2008), vilket enligt Raustorp (2011) eleverna är ungefär 50 procent av tiden. Problemet med 

detta fokus på aktivitet är enligt Londos (2010), att eleverna inte får möjlighet att öva på alla 

de fysiska färdigheter och rörelser som faktiskt är det som senare bedöms. Detta skapar en 

paradox där de elever som redan är duktiga får höga betyg, men de får samtidigt inte chansen 

att utveckla de kompetenser som ingår i målen för ämnet. Det är alltså färdigheter som 

eleverna redan hade sedan tidigare som bedöms, istället för färdigheter som de har lärt sig 

under lektioner (Londos, 2010). Samma problematik visar Ekberg (2009) på i sin avhandling, 

där han pekar på en brist av fysisk bildning i årskurs 9 och att idrottslärare prioriterar 

aktivering av elever i undervisningen. Denna typ av undervisning motiveras enligt Londos 

(2010) med att det är hälsofrämjande med fysisk aktivitet, samt att det är viktigt att elever 

tycker att undervisningen är rolig och lustfylld. Om elever känner glädje för stunden kan det 

leda till ett fortsatt intresse för fysisk aktivitet senare i livet. Detta skiljer sig tydligt från 

övriga ämnen i skolan, i och med att lärare värderar hög aktivitet under idrottslektioner högre 

än teoretiska kunskaper (Londos, 2010).  

 

3.2.2 Elevers intresse för fysisk aktivitet och idrott och hälsa 

Intresset för idrott och hälsa hos elever är ofta tydligt uppdelat, antingen gillar man ämnet 

eller så gör man inte det. För att övertyga omotiverade elever är det enligt Schenker (2016) 

viktigt att dessa elever får tillgång till alternativ till den vanliga undervisningen. 

Undervisningen bör vara utformad på ett sätt som underlättar för elever att skapa ett eget 

intresse, och motivera sig själva till att vara fysisk aktiva (Schenker, 2016). Attityderna för 

ämnet påverkas enligt Ekberg och Erberth (2000) av tidigare upplevelser, men även genom 

påverkan från andra deltagare. Schenker (2016) visar på två olika synsätt som kan förändra 

attityden för elever med ett svagt intresse för ämnet. Antingen väljer lärare att fokusera på att 

förändra undervisningen, eller så utgår läraren istället från att de ointresserade eleverna 

förändrar sin egen attityd. Schenker (2016) anser att mycket tyder på att det senare 

alternativet är det som kan få störst effekt. Ekberg och Erberth (2000) nämner ett antal 

aspekter som är viktiga för en positiv attityd till ämnet idrott och hälsa. Dels är det viktigt att 

få en känsla av att hälsan, motoriken och den fysiska kapaciteten förbättras men även bra 

mental hälsa där lust och glädje är viktiga aspekter. Dessa aspekter blir viktiga, och bör tas på 

allvar av idrottslärare då attityden påverkar beteendet i stor utsträckning.  
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3.2.3 Övriga tillfällen till fysisk aktivitet inom skolan 

Det har i skolan inte bara varit inom ämnet idrott och hälsa som elever kunnat utöva fysisk 

aktivitet. Ett exempel är idrottsdagar eller friluftsdagar som de ofta benämnts som, dessa har 

funnits inom den svenska skolan sedan 1930-talet. Sedan dess har både utformningen och hur 

många dagar som tillägnats friluftsdagar förändrats. Från att vara en stor del i skolan till att 

vara ett ganska sällsynt inslag under läsåret (Eriksson, 2007). 

 

Staten har ofta visat ett stort intresse för fysisk aktivitet, och har varit en betydande aktör för 

fysisk aktivitet i skolan. Under 70-talet sjösattes skolreformen SIA-skolan (skolans inre 

arbete), som bland annat innebar att skolorna skulle tillgodose elever med fritidsaktiviteter 

utanför skoldagen (Olofsson, 2007). På senare tid har det skett genom satsningar som 

Handslaget och på senare tid Idrottslyftet i RF:s regi. Handslagets viktigaste mål var att skapa 

en samverkan mellan idrottsföreningar och skolor, vilket föll väl ut då det mellan 2004-2007 

innefattade samarbete med 2500 skolor. Projektet ansågs vara en viktig faktor i skolornas 

strävan mot att tillgodose daglig fysisk aktivitet för elever (Eriksson, 2007). Detta efterföljdes 

2007 av Idrottslyftet, som i många delar liknar Handslaget (Riksidrottsförbundet, 2012).  

 

Ytterligare ett fenomen som påverkat mängden fysisk aktivitet i skolan är de 

idrottsprofilerade utbildningarna. Enligt Eriksson (2007) var denna typ av specialisering inom 

skolan tidigare ganska ovanlig inom grundskolan, men ökade till att mer än var fjärde skola 

hade en idrottsprofil. I de flesta fall handlade det om skolor som hade en ökad mängd fysisk 

aktivitet, men det blev även vanligare på grundskolor med inriktningar mot speciella 

idrottsgrenar. Eriksson (2007) menar att denna ökning av idrottsprofiler var en effekt av det 

växande samarbetet med idrottsrörelsen, som i sin tur kan ses som en effekt av statliga 

satsningar som Handslaget och Idrottslyftet. 

 

3.3 Hur fysisk aktivitet utanför ämnet har påverkat idrott och hälsa  

De stora förändringar av ämnet idrott och hälsa, där tidigare läroplaner hade starka influenser 

från idrottsrörelsen, avspeglar sig på dagens undervisning. Londos (2010) menar att synen på 

ämnet idrott och hälsa som ett praktiskt estetiskt ämne i läroplaner innan Lpo94, har lett till 

att många av dagens lärare fått sin utbildning utformad med det synsättet. I läroplanerna innan 

1994 var skillnaderna mellan kursplaner och föreningsidrotten inte särskilt stora, därför har 

idrottsundervisningen kunnat bedrivas med starka influenser från det fältet (Londos, 2010). 



9 

Allt detta resulterar i att fritiden leds in i skolans miljö (Ekberg, 2009). Anledningen till att 

detta sker är enligt Londos (2010) att idrottslärare vill vara uppdaterade på idrotter och 

aktiviteter som sker utanför skolan, och anser också att elever bör känna till dessa.  

Lärare i idrott och hälsa väljer inte alltid att följa läroplanen. Enligt Ekberg (2009) råder det 

nämligen inte en samklang mellan det som står i styrdokumenten och det som sker i 

undervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Det som är en undervisning fokuserad på fysisk 

aktivitet i läroplanen förbyts mot ett fokus på sporter i idrottssalen. På grund av detta blir 

gränsen mellan idrotten i skolan och föreningsidrotten inte så tydlig, och det skapar även 

tydliga likheter mellan dessa två arenor. Londos (2010) anser att det till och med går att säga 

att innehållet i föreningsidrotten och skolidrotten är likartat. Dessa likheter betyder att 

idrottslärare kan ta hänsyn till elevers prestationer inom föreningslivet ”Läraren ska vid 

betygsättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper…” (Lgr11, s. 18).  

 

Det är emellertid inte bara föreningsidrotten som påverkar ämnet idrott och hälsa, även 

motion och hälsoområdet har starka influenser mot ämnets utformning. Detta sker genom att 

lärare inspireras av och tar till sig hälsotrender inom träning. Dessa trender är i en konstant 

förändring, vilket påverkar ämnet idrott och hälsa (Ekberg, 2009). Skillnaden mellan 

idrottsundervisningen och utomstående aktörer bör tydliggöras av att det sker ett lärande inom 

idrott och hälsa ämnet. Däremot, om det inte sker något lärande inom ämnet och att det bara 

består av fysiska aktiviteter, kommer idrottsämnet att alltmer efterlikna dessa externa aktörer. 

Därför är det viktigt att lärandet i idrott och hälsa ämnet synliggörs (Londos, 2010). 

 

3.4 Dagens forskning om fysisk aktivitet i skolan 

Nedan följer en sammanfattning av tre studier om extra fysisk aktivitet i skolan. Dessa har 

haft stor inverkan på intresset för fysisk aktivitet inom skolan och även kopplingen mot dess 

påverkan på akademiska resultat. 

 

3.4.1 Bunkefloprojektet  

År 1999 startades ett stort interventionsprojekt i Bunkeflostrand på Ängslättskolan. Det 

övergripande syftet med projektet var att undersöka förändringar i växande barns benmassa, 

men samtidigt gjordes studier på hur en förbättrad motorik påverkade elevers resultat i 

ämnena matematik och svenska. Skolan var först i Sverige med att schemalägga dagliga 

rörelselektioner för alla elever på skolan och därmed också förlänga elevernas skoldagar med 
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45 minuter. Upplägget var att eleverna fick tre idrottslektioner istället för två och utöver 

idrottsundervisningen även två lektioner under ledning av olika idrottsföreningar per vecka. 

Tanken var att alla elever skulle få dagliga rörelselektioner genom hela grundskolan 

(Ericsson, 2005). Resultatet av Bunkeflo-projektet ledde till slutsatsen att ”barns grovmotorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad 

fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan” (Ericsson 2005, s. 98.). Ericsson (2005) 

visar på att efter två år hade barnens motorik förbättrats avsevärt jämfört med 

jämförelsegruppen. Samtidigt som hon spekulerar i att barnen och föräldrars positiva 

inställning till projektet kan ha haft en effekt på barnens spontana rörelse och idrottande på 

fritiden. När det gäller skolresultat menar Ericsson (2005) att det fanns ett samband mellan att 

elever med god motorik presterade bättre, både i svenska när det gäller läsförmåga och på 

nationella provet i matematik.  

3.4.2 Naperville High School -USA 

Bakgrunden till skolans projekt med extra fysisk aktivitet var när en idrottslärare insåg att den 

största delen av tiden när elever utövar sporter som baseboll, amerikansk fotboll och fotboll är 

de inaktiva. Den stora förändringen som först gjordes, var att idrottsämnet började fokusera 

mer på uthållighetsträning. Till en början fick alla elever, en gång i veckan, springa 1,6 

kilometer på idrott och hälsa lektionstid. Detta ledde senare fram till dagens upplägg där 

skolan har två pulspass varje dag, där eleverna får välja ett av passen beroende på hur deras 

skoldag ser ut. Tanken med passen är att eleverna ska uppnå en ansträngningsnivå som 

motsvarar 65-85 procent av deras maximala puls (Ratey, 2010). Lossman (2016) menar att 

detta leder till att elever presterar bättre i teoretiska ämnen inom ett fönster av 90 minuter från 

pulspassets slut. På Timms-testet 1999, som testar matematik och naturvetenskapliga ämnen, 

presterade Naperville-eleverna avsevärt bättre jämfört med övriga Amerikanska skolor och 

nådde samma nivå som de högst presterande Asiatiska skolorna i världen (Ratey, 2010). 

Utvecklingen med bättre akademiska resultat efter förändringen av idrottsundervisningen 

menar Ratey (2010) är för tydlig för att förbise. Samtidigt visar Ratey (2010) att det finns fler 

faktorer som påverkar akademisk prestation, exempelvis är endast 2 procent av Naperville-

eleverna från familjer som är låginkomsttagare. Detta jämfört med övriga skolor i staten, där 

40 procent av familjerna räknas som låginkomsttagare.  
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3.4.3 Mölndalstudien  

Studien utgick från det faktum att det finns en brist på forskning som stödjer effekterna av 

fysisk aktivitet på akademiska resultat (Käll, Lindén & Nilsson., 2014). Studien gick ut på att 

elever i årskurs 5 på en projektskola jämfördes med samma årskurs på tre andra 

referensskolor. På projektskolan fick eleverna tillgång till en utökning av antalet timmar per 

vecka i idrott och hälsa, från två lektioner till fyra. Målet med projektet var att se om denna 

utökning kunde få en effekt på elevers resultat i ämnena svenska, engelska och matematik.  

 

Under en termin, med personer från lokala idrottsföreningar som ledare, hade eleverna två 

obligatoriska pass i veckan. Fokus under samtliga lektioner var på aktiviteter med begränsat 

tävlingsinslag. Skoldagen blev marginellt längre för eleverna, då tiden till de extra 

träningspassen flyttades från andra ämnen. Resultatet i studien pekar på att fysisk aktivitet 

utan tävlingsinslag kan ha en effekt på akademiska resultat. Under åren innan studien fanns 

det inte några mätbara skillnader mellan projektskolan och referensskolorna, däremot i slutet 

av terminen presterade projektskolan bättre i de teoretiska ämnena jämfört med 

referensskolorna. Projektet innebar flera positiva effekter och resultatet pekar på att bland 

annat elevernas koncentration och beteende i klassrummet förbättrades. Det noterades även en 

förbättrad mental hälsa och mindre stress, som i sin tur kan leda till bättre studieresultat. 

Däremot, menar Käll et al. (2014) att det krävs ytterligare forskning under en längre tid för att 

slå fast exakt hur stora effekterna är.     
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4. Metod 

Nedan följer en genomgång om valet av datainsamlingsmetod, hur urvalsprocessen har gått 

till, vilka forskningsetiska principer studien förhållit sig till och hur dessa har implementerats. 

Till sist presenteras hur det insamlade materialet har bearbetats och analyserats.  

4.1 Datainsamlingsmetod 

Metoden som har använts i denna uppsats är kvalitativ intervju. Enligt Bryman (2011) är det 

en lämplig metod att använda när syftet är att undersöka uppfattningar och upplevelser om 

ämnet hos informanter. Eftersom att målet med studien var att ta reda på de tillfrågade 

lärarnas uppfattningar och upplevelser valdes semistrukturerad intervju, som enligt Bryman 

(2011) är passande, då denna intervjuform leder till ett mer öppet och friare tillvägagångssätt 

vid genomförandet av intervjun.  

Metoden utgår från att det finns en intervjuguide (se bilaga 1), men den följs inte strikt utan 

kan anpassas utifrån vad informanten svarar. Detta leder till att lärarnas upplevelser 

synliggörs (Bryman, 2011). Totalt har sju intervjuer genomförts, via telefon, med lärare som 

undervisar i idrott och hälsa på olika stadium. Detta tillvägagångssätt valdes, som en följd av 

en stor geografisk spridning på informanterna, då det ansågs vara mer tidseffektivt. Slutligen, 

har samtliga intervjuer spelats in och till sist transkriberats.  

4.2 Urval 

I denna studie användes ett bekvämlighetsurval. Urvalet styrdes av restriktioner, i form av 

urvalskriterier, för vilka personer som kunde bli tillfrågade. Bryman (2001) menar att just 

snäva restriktioner för urvalet kan leda till att forskaren använder ett bekvämlighetsurval. 

Detta ledde till att de lärare som motsvarade urvalskriterierna och hade möjlighet att bli 

intervjuade blev de som valdes ut. Kriterierna var att intervjupersonen skulle vara lärare, 

behörig att undervisa i idrott och hälsa, varit inblandad i ett projekt med extra fysisk aktivitet 

och undervisat elever som deltagit i det projektet i idrott och hälsa. Det som utmärker ett 

bekvämlighetsurval enligt Bryman (2001) är att resultatet kan användas för att göra 

kopplingar med tidigare forskning, men samtidigt går det inte att generalisera de svar som 

respondenterna ger.  
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De intervjupersoner som deltog i studien blev kontaktade på skilda sätt. En av informanterna, 

kontaktades via Facebook-meddelande och även mail (bilaga 2). Två respondenter svarade på 

en intervjuförfrågan i en Facebook-grupp med namnet pulsträning och inlärning (bilaga 3). 

Resterande informanter kontaktades genom det som Bryman (2001) benämner som ett 

snöbollsurval. Det innebär att man använder sig av en informant för att få kontakt med 

ytterligare intervjupersoner (Bryman, 2001). Detta ansågs vara en nödvändig väg att gå 

eftersom att det fanns begränsad tillgång till kontaktuppgifter för lämpliga intervjupersoner. 

Alla dessa personer kontaktades via mail (se bilaga 2) och sedan bestämdes en tid för intervju.   

4.3 Forskningsetiska principer 

Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. I dessa riktlinjer ingår fyra 

delar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För 

att skapa en medvetenhet hos informanterna om hur deras svar skulle komma att användas i 

studien, och även för att få ett godkännande till detta, har det innan varje intervju klargjorts 

vad syftet med studien är samt att det informerats om de etiska riktlinjer som studien 

innefattar. Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att informationen innan 

intervjun ska tydligt klargöra syftet och hur studiens upplägg ska genomföras. Redan vid 

intervjuförfrågan gavs en svepande beskrivning av detta, och sedan vid intervjutillfället 

tydliggjordes detta ytterligare. Nästa krav som kallas samtyckeskravet, innebär att 

intervjupersonen själv bestämmer om han eller hon ska medverka eller ej. Informanten ska 

även ha möjlighet att när som helst under intervjun eller arbetets gång avbryta utan att ange 

något särskilt skäl till detta (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). I detta fall var 

information innan intervjun nyckeln för att tillmötesgå kravet, samtliga informanter 

informerades därför om dessa rättigheter. Konfidentialitetskravet innebär enligt 

Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2011) att intervjupersonen inte ska påverkas negativt 

eller kunna ta skada av intervjun. För att detta inte ska ske är det viktigt att personerna inte 

går att identifiera i resultatet. Det gäller att vara uppmärksam på att specifika platser och 

personer inte går att utläsa. Ett bra sätt att lyckas med detta är att använda påhittade namn, 

vilket har gjorts i resultatdelen av uppsatsen och allt detta har utförts för att undvika att 

obehöriga kan ta del av personuppgifter. Slutligen nyttjandekravet, som även det handlar om 

information, där det enligt Vetenskapsrådet (2002) är viktigt att informera intervjupersonerna 

om att det som sägs under intervjun endast kommer att användas för forskning som fastställs 

av syftet för detta arbete. Detta innebar att informanterna garanterades att endast jag som 
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forskare kommer att ha tillgång till materialet från intervjuerna samt att det endast kommer att 

användas och presenteras i denna uppsats. Till sist innan intervjuerna startade fick 

informanterna chansen att fråga om någonting behövde klargöras tydligare.  

4.4 Genomförande  

Datainsamlingsprocessen inleddes med konstruerandet av en intervjuguide (Bilaga 1), som 

skulle ligga till grund för intervjuerna. Processen gick ut på att skapa rubriker som 

motsvarade frågeställningarna. Enligt Bryman (2001) är det viktigt att det finns en ordning 

som gör att frågor inom samma tema ställs efter varandra. Efter detta skapades större 

övergripande frågor som sedan följdes av mer specifika frågor. Bryman (2001) menar att det 

är bra att frågorna är formulerade så att det underlättar för forskaren att besvara 

frågeställningarna, men att man ska undvika att bli för specifik. Efter att intervjuguiden 

färdigställts, genomfördes en testintervju för att säkerställa kvaliteten, vilket även var en  

möjlighet till att testa inspelningsutrustningen, ett diktafonprogram. Att använda sig av en 

testintervju är nödvändigt enligt Hartman (2003), då det är viktigt kunna upptäcka eventuella 

fel eller brister och kunna korrigera dessa innan intervjuerna. Testintervjun leder till att min 

studie får en högre validitet, vilket enligt Bryman (2011) innebär att det insamlade materialet 

stämmer överens med studiens syfte. Efter testintervjun, gjordes det en bedömning att det 

saknades en sammanfattande sektion i intervjuguiden. En sådan lades till, där informanterna 

fick en chans att sammanfatta det som redan nämnts under intervjun och även kunna addera 

ny information. Förutom ovan nämnda diktafonprogram användes även en Ipad-applikation, 

vilket gjordes för att säkerställa datainsamlingen även om något gått fel. Denna åtgärd visade 

sig viktig när datorn stängde ned diktafonprogrammet under intervju 7. Totalt genomfördes 

sju intervjuer med lärare från olika delar av Sverige. Samtliga intervjuer har genomförts via 

telefonsamtal och spelats in på ovan nämnda tillvägagångsätt och till sist transkriberats 

ordagrant. Genomförandet av intervjuerna skedde helt ostört och det upplevdes även att 

lärarna som intervjuades befann sig i en miljö utan några större distraktioner. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 25-35 minuter.      

4.5 Bearbetning av material 

Materialet från intervjuerna har transkriberats ordagrant i nära anslutning till att intervjuerna 

genomfördes. Att transkriberingen sker tidigt efter intervjuerna avslutats är enligt Bryman 
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(2001) viktigt, eftersom att det kan förbättra forskarens förståelse och även underlätta valet av 

data. Detta första steg i bearbetningsprocessen resulterade i ungefär 25000 ord.  

Studien följer Hjerm och Lindgrens (2010) process för kvalitativ analys. De väljer att 

presentera tre steg att följa för en effektiv resultatpresentation: kodning, tematisering och 

summering. Kodning innebär att forskaren reducerar mängden data. Hjerm och Lindgren 

(2010) menar att detta utförs för att förenkla materialet och göra det enklare att använda det 

vidare i processen. Detta sker genom att kategorisera materialet, alltså dela in datan så att 

liknande åsikter eller upplevelser sorteras tillsammans. Denna indelning genomfördes med 

hjälp av överstrykningspennor i fyra olika färger. Övrig information som inte passade in i 

kategorierna noterades även den, i de fall den ansågs vara relevant och intressant. Efter detta 

flyttades de markerade textstyckena med hjälp av ett ordbehandlingsprogram till ett nytt 

dokument och därigenom samlades all data inom samma kategori. Hjerm och Lindgren 

(2010) menar att det är viktigt att kodningen sker med en stor noggrannhet, eftersom att 

resterande delar av analysen utgår från det materialet. För att undvika att relevant data 

missades i arbetet med kodningen, lästes materialet igenom upprepade gånger. De rubriker 

eller kategorier som skapades utgick från det insamlade materialet, men påverkades samtidigt 

av den tidigare forskning samt de frågeställningar som arbetet vilar på. Enligt Hjerm och 

Lindgren (2010) är detta ett vanligt förekommande då analysarbetet är ett samspel mellan vad 

forskaren trodde på förhand, tidigare forskning och den insamlade datan.  

Efter detta steg fortsatte processen med en tematisering som enligt Hjerm och Lindgren 

(2010) är valet av hur forskaren presenterar datan. Utifrån de kategorier som skapades i det 

första steget tillkom underrubriker som specificerade innehållet tydligare. Förutom arbetet 

med sortering och organisering av materialet menar Hjerm och Lindgren (2010) att 

tematiseringen även är en central del i analysarbetet. Tematiseringen innebar att mönster och 

kopplingar till frågeställningar kunde göras, men även till arbetets teoretiska utgångspunkten.  

Slutligen följer analysen av materialet, vilket enligt Hjerm och Lindgren (2010) innebär att 

forskaren drar slutsatser. De påpekar att det är viktigt att inte utgå från att den första slutsatsen 

är den rätta, utan det gäller att resonemangen som lett fram till slutsatsen är väl uppbyggda. I 

arbetet med analysen kan man välja att utgå från arbetets frågeställningar. Den vägledningen 

följdes genom att samtliga delar av materialet analyserades flertalet gånger, och till sist 

sorterades analysen in i fyra delar som motsvarade frågeställningarna.     
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5. Resultat 

Presentationen av resultatet är strukturerat utifrån arbetets frågeställningar. I det första 

avsnittet presenteras de sju lärarna, deras skolor och de projekt med extra fysisk aktivitet som 

skolorna genomför för tillfället eller har gjort tidigare. Detta för att kunna besvara 

frågeställning 1. Efter det presenteras de sju idrottslärarnas uppfattningar om hur den extra 

fysiska aktiviteten kan och har påverkat ämnet idrott och hälsa samt hur det påverkar 

eleverna. Detta för att besvara frågeställningar 2 och 3. Till sist besvaras frågeställning 4 

genom avsnittet idrottslärarens roll och uppdrag. I resultatet används begreppen rörelsepass, 

aktivitetspass och pulspass/pulslektioner. Dessa begrepp syftar till samma företeelse nämligen 

en utökning av mängden rörelse i skolan i form av lektioner med fokus på fysisk aktivitet. 

 

5.1 Presentation av de sju lärarna: 

Karl (Skola 1). Är utbildad idrott och hälsa lärare och har arbetat sedan 2002, är tjänstledig 

en dag i veckan, undervisar för närvarande 100 % idrott och hälsa på gymnasienivå och har 

11-12 lektioner i veckan. Skolan har cirka 900 elever och ligger i ett storstadsområde.   

Johan (Skola 2) . Har arbetat som utbildad idrott och hälsa lärare sedan 2009, är anställd 

100% och undervisar 16 idrott och hälsa lektioner per vecka. Skolan är en landsortsskola med 

cirka 220 elever från förskoleklass till årskurs 6.  

Christian (Skola 3). Har arbetat som idrott och hälsa lärare i 5 år. Är anställd 100% och 

undervisar 20 idrott och hälsa lektioner per vecka. Skolan är en grundskola med 

förskoleklass-årskurs 9 och har även en stor särskola upp till och med gymnasienivå. Skolan 

har drygt 400 elever, ligger i en större stad och har en stor personalstyrka på grund av 

särskolan.  

Emma (Skola 4). Har arbetat som lärare i 9 år och har då undervisat olika mycket procent 

idrott och hälsa då hon är tvåämneslärare. Hon undervisar just nu 2 klasser i idrott vilket 

innebär 4 lektioner i veckan. Skolan är den största högstadieskolan i en större kommun med 

drygt 450 elever.  

Janne (Skola 5). Har arbetat som idrottslärare sedan 1990. Undervisar just nu 100% idrott 

och hälsa vilket innebär cirka 15 lektioner i veckan. Skolan är en gymnasieskola med drygt 

850 elever och ligger i en mellanstor stad.  

Einar (Skola 6). Är utbildad idrottslärare mot senare år och har arbetat som det sedan 2011. 

Einar är anställd som idrottslärare till 100 % och av de timmarna är 20 % pulslektioner. 

Skolan är en högstadieskola med cirka 320 elever i en mellanstor kommun.   



17 

Bill (Skola 7). Är utbildad idrottslärare med behörighet att undervisa årskurs 4-9. Har arbetat 

som idrottslärare i 10 år. Han är i dagsläget anställd 100% och undervisar 13 idrottslektioner 

per vecka och utöver det så kallad profiltid samt flertalet pulslektioner. Skolan är en årskurs 6 

till 9 skola med cirka 450 elever, den största högstadieskolan i denna mindre kommun.  

 

5.2 Extra fysisk aktivitet/Puls för lärande på sju skolor 

Här beskrivs hur de sju skolorna har valt att använda och genomföra projekt med extra fysisk 

aktivitet eller puls för lärande. 

 

Skola 1. Bakgrunden till projektet var att Karl och hans kollegor fick åka på en studieresa till 

en gymnasieskola i USA (Naperville High School). Efter att de kom hem startades ett 

pilotprojekt. Det innebar att en klass på samhällsvetenskapliga programmet fick en utökad 

obligatorisk idrottsundervisning från en lektion till tre. Detta pågick under 2 år och de hade en 

annan samhällsklass som referensklass för att kunna göra jämförelser. Efter pilotprojektet 

testade skolan ett liknande upplägg med en naturklass, men nu var det uttalat att två av 

lektionerna i veckan var rena rörelselektioner med mål att höja pulsen på eleverna. Även 

under idrott och hälsa lektionerna försökte lärarna se till att eleverna fick tillgång till 

pulshöjande aktiviteter i så stor utsträckning som möjligt. Skolans mål var att eleverna hade 

40-45 minuter pulshöjande aktivitet, och efter att ha duschat gick vidare till en mattelektion. 

Syftet med projektet var att undersöka om det gick att höja elevernas resultat i teoretiska 

ämnen, främst matematik. Totalt hade detta projekt pågått i 4 år när det avslutades 2014, och 

samtliga pulslektioner leddes av idrottslärare.  

 

Skola 2. Skolan är för närvarande inne på sitt tredje läsår med ett pågående pulsprojekt. 

Samtliga elever förutom förskoleklass har idrott två dagar i veckan och övriga dagar har de så 

kallade aktivitetspass. Aktivitetspassen är obligatoriska och leds av en heltidsanställd 

aktivitetsledare. De har schemalagt dessa pass med 60 minuter, där 40 minuter av den tiden är 

aktivitet och resten tid för ombyte. Innehållet på passen varierar mycket. Det kan bland annat 

vara lekar, olika spel eller orientering. Syftet med projektet är att undersöka om elevernas 

skolprestationer kan förbättras och de mäter ett antal faktorer för att ta reda på effekterna av 

den utökade rörelsen bland annat: uthållighet, kognitiv förmåga, stress, sjukfrånvaro och 

skolprestationer. Johan är handledare åt aktivitetsledaren och hjälper denna person med 

planeringen av aktivitetspassen. Ibland använder man även pulspassen till att hjälpa andra 
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ämnen, Johan nämner att de ibland genomför passen på engelska och att de inkluderar ämnen 

som geografi i olika aktiviteter.    

 

Skola 3. Projektet startades efter att Christian blivit inspirerad under en konferens och 

därefter tagit ett eget initiativ. Skolans projekt har pågått i ungefär 3 månader och innebär att 

samtliga elever i årskurs 1-3 har tillgång till ett frivilligt rörelsepass en morgon i veckan innan 

skolan startar. De har främst riktat in sig mot motorikträning i form av olika hinderbanor, men 

har planer på att även testa olika pulshöjande aktiviteter. Under passen har närvaron har varit 

minst 40% varje tillfälle och det är Christian som leder passen med hjälp av en fritidspedagog.  

 

Skola 4. Projektet startade efter att läraren som är ämnesansvarig för ämnet idrott och hälsa 

på skolan tog ett initiativ, vilket ledde till att samtliga elever fick ett pulspass utöver de två 

lektioner i idrott och hälsa de hade sedan innan. Det extra pulspasset ingår inte i ämnet idrott 

och hälsa, då eleverna inte ska bedömas under dessa lektioner, men är obligatoriskt. Projektet 

har fokuserat på möjligheten till bättre resultat i matematik, men förutom det menar Emma att 

eleverna får en chans att höja sin fysiska kapacitet, svettas och få en paus från lärandet i 

skolan. Det är idrottslärarna som leder passen och innehållet varierar men kan exempelvis 

vara ett lärarlett aerobicspass.    

 

Skola 5. Bakgrunden till projektet är att Janne blev inspirerad av en föreläsning om puls för 

lärande. Han läste även om effekterna av fysisk aktivitet där skolan i Naperville var den 

största källan till inspiration. Projektet innebär att eleverna på el- och energiprogrammet har 

fått sin idrottsundervisning, under årskurs 1 på gymnasiet, utökad från två lektioner i idrott 

och hälsa till tre. Janne har förändrat sina lektionsplaneringar så att eleverna ofta får en 

pulshöjande effekt. Han nämner evighetsspel och att de inte har några avbytare i spel som 

sådana åtgärder. Alla lektioner är obligatoriska och är placerade innan eleverna har 

matematiklektioner. Vilken tid under skoldagen som lektionerna i idrott och hälsa är 

placerade varierar därmed utifrån när eleverna har matematik. Syftet med projektet är att höja 

elevernas resultat i framförallt ämnet matematik. Janne försöker utforma alla lektioner så att 

de fungerar pulshöjande, men det påpekas att ett antal lektioner måste användas till teori.    

 

Skola 6. Projektet på skolan startade hösten 2016 efter att Einar blivit intresserad av extra 

fysisk aktivitet i skolan. Detta efter en föreläsning där en skola berättade om sitt pulsprojekt. 

Projektet syftar till att höja måluppfyllelsen för eleverna och öka andelen som är behöriga att 
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söka till gymnasiet. Det är huvudsyftet, men Einar menar även att det sker en hälsoförbättring, 

som innebär att eleverna blir uthålligare och därmed kan koncentrera sig bättre på lektioner. 

Projektet innebär att samtliga elever har tre obligatoriska pulslektioner utöver de två 

lektionerna i idrott och hälsa. De är placerade så att de har antingen idrott och hälsa eller 

pulslektion varje dag. Skolan har infört mellanmål för eleverna, då de har längre skoldagar, 

som en följd av pulspassen. Det är idrottslärarna på skolan som leder pulspassen. Innehållet 

varierar, men Einar menar att de har mycket koordinativa övningar som exempelvis dans 

under passen.  

 

Skola 7. Skolan har ett projekt som innebär att samtliga elever i årskurs 8 har idrott och hälsa 

två dagar i veckan och pulslektioner resterande dagar. Pulspassen leds av idrottslärare och de 

är obligatoriska. Projektet har sedan starten varit ett akademiskt projekt som syftar till att höja 

elevernas skolresultat genom att göra de mer uthålliga. Eleverna använder pulsband för att ta 

reda på om de ligger i rätt puls-zon, som ska vara 70% av deras maximala puls. Det är 

idrottslärarna som leder passen, vilka innehåller en mängd olika aktiviteter. Bill nämner lekar, 

stegträning, sporter och elevernas egna träningsprogram som exempel.  

 

5.3 Påverkan på ämnet idrott och hälsa  

Informanterna visar på skillnader i vilken påverkan den extra fysiska aktiviteten har på ämnet 

idrott och hälsa. Det nämns att projekten går att utnyttja som en del av idrottsämnet eller inte 

samt att tiden som blivit tilldelad pulslektionerna kan utnyttjas för att utveckla idrott och hälsa 

ämnet.  

 

5.3.1 En del av idrottsämnet eller ej 

På de skolor där pulspassen inte ingår i idrottsundervisningen, anser informanterna att en 

tydlig skillnad i undervisningen är att eleverna bedöms under idrottslektioner, men inte på 

pulslektioner. Janne nämner att han använder pulspassen till bedömning, då hans skola har 

integrerat pulsträningspasset i idrott och hälsa kursen och ser den lektionen som en tredje 

lektion i idrott och hälsa.  

 

Johan säger att han gör det tydligt för eleverna att det inte sker någon bedömning under 

pulspassen. På Einars skola är passen obligatoriska, men även här påtalas det att eleverna inte 

bedöms. Samtidigt som de säger till eleverna att de inte ska bedömas under pulslektioner , så 
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påpekar både Emma och Bill att de ändå inte ignorerar elevernas prestationer under 

pulslektioner. Detta görs även om de endast noterar elevernas progression under pulspassen. 

Emma menar att idrottslärare ska väga in allt (i betyget) som elever presterar oavsett var den 

prestationen sker, det kan vara på fritiden eller under ett pulspass. Även Bill är inne på samma 

linje då han menar att eleverna inte ska känna någon press att prestera under pulslektioner, 

men att han själv är uppmärksam på elevers prestationer under de lektionerna. 

”Man ska inte bedöma dem i detta, det innebär att det blir krav på dem, däremot så 

har har jag stegträning, lekar, sporter, man blundar inte för att man ser 

förbättringar” (Bill) 

Johan, som själv inte leder aktivitetspassen, anser att bedömningen har blivit svårare i och 

med att eleverna utför största mängden träning under de passen och inte på idrottslektionerna 

som han själv leder. Han ser samtidigt en möjlighet i att besöka aktivitetspassen och därmed 

bilda sig en uppfattning om elevernas kompetenser.  

 

5.3.2 Utnyttja tid 

Informanterna visar på att de utnyttjar tid under pulslektioner till att utveckla idrottsämnet. 

Detta har lett till ett ökat teoretiskt innehåll i idrott och hälsa samt att lärarna kan utveckla 

elevers kunskaper i olika aktiviteter. 

 

Ökat teoretiskt innehåll 

Flera lärare medger att de medvetet använder pulspassen för att utveckla undervisningen i 

idrott och hälsa genom att utnyttja tiden som är tilldelad pulspassen. En tydlig del som lyfts 

fram är den teoretiska delen av idrottsämnet. Bill menar att han nu har fått tillgång till extra 

tid som möjliggör att han hinner addera fler teoretiska moment i sin undervisningen, då vissa 

lekar och spel kan fördelas till pulslektionerna. Enligt Emma finns det nu mer tid för teori i 

idrottsämnet. Att teorilektioner samtidigt innebär att eleverna förlorar tid till rörelse, är något 

som hon tidigare sett som ett hinder. Däremot anser Emma att den teoretiska delen ”inte är av 

ondo”. 

Alltså om man ser till mitt perspektiv jag har 9 stycken läromården eller 

kunskapskrav som jag ska jobba inom och då är det ju så att några av dom är 

teoretiska och då är det så att man känner som idrottslärare att man vill inte stjäla 

rörelsetid för man vill ju att dem ska få vara aktiva fysiskt så mycket som möjligt. 

Så det här gör ju att jag känner att jag får mer tid (Emma).  
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Einar beskriver teoriundervisningen, innan deras projekt startade, som något han egentligen 

inte ville ha. Då det leder till att lärare använder lektionstid till mer stillasittande för eleverna 

istället för att låta de vara fysiskt aktiva, men tack vare deras pulsprojekt upplever Einar att 

eleverna får röra sig tillräckligt mycket ändå. Detta har gjort att han inte längre tycker det 

teoretiska stjäl tid från det fysiskt aktiva innehållet. Det har även lett till att det teoretiska 

innehållet i idrott och hälsa fått större plats.  

 

Det jag känner att jag kan göra nu är att lägga lite mer fokus på teoretiska saker. Men 

jag lägger nästan aldrig en hel lektion med teori, men jag kan ha det lite fler gånger 

(Einar).  

 

Fördjupade kunskaper i olika idrotter 

Att elever får en större möjlighet och mer tid till övning är något som Johan ser som en stor 

fördel med de extra träningspassen, som de på deras skola kallar aktivitetspass. Han har flyttat 

en större andel av elevernas övningstid till aktivitetspassen. Istället kan han under 

idrottslektioner fokusera mer på att lära eleverna olika spel, vilka de får träna på under 

aktivitetspassen.   

 

Det mest uppenbara är att jag kan nyttja den här tiden som de har på aktivitetspassen 

till att mängdträna saker som behövs till ämnet idrott och hälsa. Ett jättetydligt 

exempel är orienteringen, jag kan då lägga lektionstid i idrott och hälsa till att 

undervisa orientering, men själva mängdträningen att vara ute i skogen och springa 

på kontroller kan man göra på aktivitetspassen (Johan). 

 

Bill nämner att hans elever utvecklat sin kompetens i ämnet idrott och hälsa tack vare 

pulspassen. Han anser att det går att gå djupare i allt de gör på idrottslektioner och de kan 

även utnyttja tiden under lektioner bättre. Den fysiska förbättringen är en anledning till detta, 

då eleverna orkar mer och därmed kan utnyttja en större del av lektionerna till träning. Bill 

väljer att nämna Badminton som ett exempel, där får eleverna möjlighet att lära sig spelet 

under idrottslektioner och sedan när de behärskat spelet kan de spela mer intensivt och 

därigenom kunna höja pulsen under pulslektionerna. På Einars skola har deras pulsprojekt lett 

till att vissa moment, som inte fick så stor plats inom idrottsundervisningen tidigare, nu får 

mer tid. Han nämner dans som ett exempel där eleverna nu får mer träning och därmed har 

större chans att prestera bra inom det kunskapsområdet. 
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Vi kör en hel del dans, det tränar man ju inte jättemycket på i idrotten. Det är ju 

någonting som vi velat ha mer av, så att elever ska lyckas där, och nu har vi ju liksom 

tid att göra det (Einar). 

 

5.4 Påverkan på eleverna 

Informanterna visar på projekten med extra fysisk aktivitet har en positiv påverkan på elevers 

fysiska kapacitet genom förbättrad hälsa, motorik, styrka och uthållighet. Även elevers 

intresse för både ämnet idrott och hälsa samt ett allmänt intresse för fysisk aktivitet har 

påverkats positivt av projekten. Till sist visar de tillfrågade lärarna på en påverkan på elevers 

sociala situation som en följd av projekten.   

 

5.4.1 Förbättrad fysisk och psykisk hälsa 

Resultatet visar på att elever förbättrar både sin fysiska förmåga, genom en förbättrad 

motorik, men även sin fysiska kapacitet där den allmänna hälsan, uthållighet och styrka är 

faktorer som nämns.  

 

Motorisk förbättring 

Det övergripande målet med projekten, för sex av skolorna, är bättre akademiska resultat. 

Samtidigt har många informanter även noterat att elever förbättrat sin fysiska förmåga, som 

en positiv bieffekt av den extra rörelsen. Johan nämner att de inte valt att fokusera på 

förbättrad på motorik i deras projekt. Likväl menar han att de är övertygade om att det sker en 

motorisk förbättring, tack vare av den utökade fysiska aktiviteten. Den motoriska förbättring 

han tycker sig se, hos sina elever, är framförallt förbättrad kroppskontroll och 

rumsuppfattning. Christians skola valde från början av deras projekt att fokusera på just 

utveckling motoriken, i synnerhet för elever som visade svårigheter för den aspekten. Han tror 

även att deras projekt gynnar elever motoriskt, och då framförallt de svagare eleverna som 

inte tränar extra på fritiden. 

 

 Jag tror att det framförallt gynnar de elever som har svårt motoriskt, de håller ju 

sällan på med något på sidan om, så nu får de ju två tillfällen (Christian).  

 

Einar menar att de är tidiga i sitt projekt, men nämner särskoleelever med svårigheter för 

motorik som ett exempel på några som han upplever se en tidig utveckling hos. Han nämner 

även att de har valt att fokusera på koordinativa övningar under pulspassen, vilket bör leda till 
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en förbättrad rörelseförmåga. Dessa tre extra pass, som eleverna har tillgång till nu, 

underlättar för dem att nå de mål som kan kopplas till rörelse i ämnesplanen.  

 

Bättre hälsa 

En förbättrad hälsa för elever är något som två lärare har noterat. Bill menar att eleverna blivit 

friskare, medan Karl jämför elever som deltagit i deras pulsprojekt med elever som inte gjort 

det, ”hälsoeffekterna är en jätteskillnad, mot de klasserna som bara har ett pass i veckan, det 

måste man ju säga” (Karl). Andra lärare väljer att fokusera mer på en ökad förståelse hos 

elever för vad hälsa är. Emma nämner en ökad medvetenhet för vad en bättre hälsa innebär. 

Hon menar att eleverna får en känsla för sin hälsa när de får uppleva hur det känns att 

anstränga sig ordentligt och höja sin puls. Janne nämner arbete till att motverka psykisk 

ohälsa och stress, vilket är aspekter som ingår i deras projekt och därigenom genomsyrar hela 

idrottsundervisningen. Detta eftersom att deras projekt är integrerat med den ordinarie 

idrottsundervisningen. Emma nämner liknande påverkan av pulslektionerna, när hon 

beskriver en klass hon undervisar som är väldigt drivna och duktiga i skolan. Dessa elever är 

ofta medvetna om att de bedöms och vill alltid prestera på topp. Därför menar hon att dessa 

elever kan må bra av att befinna sig i ett sammanhang utanför skolans ämnen, där de inte blir 

bedömda. ”Jag upplever ju liksom att de kan tycka att det är skönt att komma och bara köra, 

så att det blir som en paus” (Emma). 

  

Starkare och uthålligare 

Till sist noterar flera lärare en förbättrad fysisk kapacitet genom en förbättring av elevers 

styrka och kondition. Bill anser att hans elever har blivit tydligt starkare i musklerna, jämfört 

med innan starten av skolans projekt. Även Johan har noterat att elever orkar mer och inte får 

ont av övningar. Flera av lärarna väljer att se en förbättrad kondition som en självklar 

påverkan av projekten. Bill har noterat att några svagare särskoleelever har gjort tydliga 

framsteg med den aspekten. På Einars skola har man registrerat mätbara resultat på att elever 

förbättrat sin kondition.  

 

Vi ser ju en klar syreupptagningsförbättring hos våra elever, de orkar mycket mer. 

Skelettet när de växer påverkas och konditionen påverkas, det är ju positiva 

hälsoeffekter allting (Einar). 
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Enligt Johan har eleverna blivit ”tåligare” och har mycket färre trötta ben under lektioner. 

Han anser även att elevernas vana för att ”ta i” har blivit större och att de klarar av att prestera 

bättre tack vare detta. Karl har noterat en medvetenhet hos elever över att det blev vältränade 

som en följd av projektet. De elever han nämner hade innan projektet en begränsad vana av 

träning, men efter två år hade de ökat sin fysiska kapacitet nämnvärt.    

   

5.4.2 Ökat intresse för idrott och hälsa och fysisk aktivitet  

Informanterna visar på att elever påverkats positivt av pulsprojekten, dels genom att 

idrottslärarna kan ge elever mer individuellt fokus, men även elevers intresse för idrott och 

hälsa och fysisk aktivitet har förbättrats. 

 

Nå eleverna individuellt 

Inom skolan och ämnet idrott och hälsa finns det alltid en utmaning med att nå alla elever 

med undervisningen. Flera av de tillfrågade lärarna har noterat att de elever som innan 

skolans projekt inte deltog i undervisningen i idrott och hälsa, nu har fått ett större intresse för 

ämnet. Lärare har även noterat att många elever uppskattar den extra rörelsen och saknar 

träningspassen när de inte har tillgång till dessa.  

 

När det är lov så säger elever åh vad skönt nu ska jag slippa idrotten. Sen på tisdag 

har dem sagt till sina föräldrar jag saknar ju att träna. Det är kul att höra för då har 

man verkligen fått till det, fått igång en vana (Bill). 

 

Att den extra rörelsen på skolan ger ämnet idrott och hälsa mer tid till övrigt innehåll har 

konstaterats, vilket kan leda till en positiv påverkan på elever med lägre motivation för ämnet 

idrott och hälsa. Emma menar att det finns elever som inte går att nå genom fysisk aktivitet, 

men i och med utökningen av rörelse har innehållet i idrott och hälsa förändrats mot att 

innehålla mer teoretiska inslag. Detta passar flera omotiverade elever bättre, och enligt Emma 

kan man då hjälpa de eleverna med verktyg till att förbättra sin hälsa. Även Bill har noterat 

denna påverkan, då han nu har tillgång till mer tid och därmed kan sitta ned och diskutera mer 

med elever. Därigenom får Bill en större medvetenhet för och kan utveckla elevers förståelse 

och kunskaper.  

 

Ökat intresse för fysisk aktivitet 
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Flera informanter nämner att projekten lett till ett större intresse hos elever för fysisk aktivitet. 

Karl menar att han kunnat nå elever, som tidigare inte deltagit i idrottsundervisningen under 

deras tid i grundskolan, och därmed skapa ett intresse för fysisk aktivitet.   

    

Jag tycker att det var stora skillnader. Särskilt på dom killarna och tjejerna som inte 

gillat idrott och hälsa tidigare när de kom från grundskolan eller de som aldrig tränat 

själva (Karl). 

 

Bill visar på vikten av att flera elever har funnit en aktivitet på fritiden, och även ”att de har 

en glädje av att röra på” (Bill). Karl visar på en negativ aspekt i att elever efter projektets slut, 

eller när de är klara med skolan, inte har tillgång till friskvården som han kallar det. Då krävs 

det att elever tar eget ansvar och har kunskaper om hur de kan motionera själva.  

 

Ökat intresse för idrott och hälsa 

Flera informanter har noterat ett ökat intresse för ämnet idrott och hälsa. Christian upplever 

att elever som varit svagare, och även lite mer försiktiga, nu har tagit för sig mycket mer. Han 

har även uppfattat att dessa elever uppskattar ämnet idrott och hälsa mer än tidigare. Einar har 

noterat ett ökat intresse både för pulspassen och ämnet idrott och hälsa. Han nämner 

framförallt eleverna i årskurs 7 som de mest positiva. Det beror mycket på att den gruppen 

kommer vara en del av projektet fullt ut under tre år. Janne upplever att hans elever bara varit 

positiva till deras utökade idrottsundervisning. I princip samtliga elever har accepterat, och 

anser att det är bra, att de nu har tre idrottslektioner i veckan. Även Bill har noterat att elever 

uppskattar både idrottslektioner och pulspass alltmer. Janne ser en påverkan på intresset och 

en högre deltagandegrad på alla idrottslektioner. Han menar att elever som aldrig deltagit 

tidigare nu deltar varje gång, mycket på grund av att deras negativa inställning till idrotten har 

förändrats. Janne nämner också ett exempel som enligt honom brukar vara en riktlinje för 

intresset för ämnet idrott och hälsa, nämligen att normalt är 20 procent av eleverna positiva, 

20 procent negativa och övriga någonstans mitt emellan. Efter två år med pulsklasser så 

upplever han att 80 procent av eleverna är positiva och 20 procent negativa. Dock påpekar 

han att de flesta av dessa negativt inställda elever numera deltar på lektioner, och blir 

påverkade av de andra eleverna som är positiva. Johan upplever en annan utveckling i elevers 

intresse för ämnet idrott och hälsa. Nämligen att många av de lekar och spel som eleverna 

uppskattar mer nu sker på pulspassen, vilket innebär att ämnet idrott och hälsa inte är lika 

exklusivt och att eleverna inte längtar dit på samma sätt som var fallet innan projektet.    
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5.4.3 Den sociala situationen 

De tillfrågade lärarna upplever att elevers sociala situation på skolorna har påverkats av 

projekten med extra fysisk aktivitet. Detta visar sig genom en förbättrad sammanhållning i 

klasserna och bättre social förmåga, men även att vissa elever hamnat i ett större utanförskap.  

 

Bättre sammanhållning 

I stort sett samtliga informanter upplever att rörelseprojekten lett till att elevers sociala 

situation har förbättrats. Flera av lärarna nämner att klasser fått en bättre sammanhållning ”de 

här pulsklasserna blir otroligt sociala och får en helt annan sammanhållning” (Karl). 

Anledningarna till att klasser som deltar i ett rörelseprojekt tycks få en bättre sammanhållning 

kan vara många, men Janne menar att det faktum att eleverna har pulspassen tillsammans har 

en positiv påverkan på detta. Einar håller med om detta och menar att ”sammanhållningen i 

klassen blir ju också väldigt bra när de är aktiva tillsammans på det viset” (Einar). Bill 

upplever att grupperna blivit ”tightare” och att elever efter pulspassen pratar och diskuterar 

vad de gjort, speciellt om de utfört en ny aktivitet.  

 

Även skolmiljön har förbättrats som orsak av att elever är fysiskt aktiva, vilket är något som 

Einar väljer att lyfta fram. Han upplever också att elever har lättare för att koncentrera sig 

som en följd av skolans projekt.  

 

”Fördelarna med pulsprojektet är att det är lugnare på skolan när de är fysiskt aktiva 

varje dag. Vi tycker redan efter en dryg termin att vi ser att det är lättare för dem att 

koncentrera sig i klassrummet” (Einar)  

 

Utanförskap 

Flera informanter har noterat en starkare sammanhållning för klasser tack vare projekten, men 

Bill väljer att lyfta fram en negativ aspekt som en följd av detta. Han menar att de som inte 

deltar i den dagliga fysiska aktiviteten hamnar i ett utanförskap. Att klasser svetsas samman 

gör att de som inte är en del av gemenskapen, som pulspass och idrottslektioner innebär, får 

ännu svårare att hävda sig i klassen.  

 

Vissa elever som man inte fångat upp i något ämne får ju lite mer utanförskap. Alla 

elever går ju ner till idrotten varje dag och de här har inte gjort det någonsin. Gruppen 
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blir tightare och tightare så de som inte deltar skjuts ju undan på nåt sätt. När man 

fikar tillsammans då talar man kanske ganska mycket om vad man gjorde under 

lektionen och det blir då svårare för dem andra att få kontakt då ju (Bill). 

 

5.5 Idrottslärarens roll och uppdrag 

De tillfrågade idrott och hälsa lärarna upplever förändringar i deras yrkesroll som en följd av 

pulsprojekten. De fokuserar dels på skillnader i ledarskap under pulslektioner jämfört med 

idrottsämnet, men även hur deras roll och status som idrottslärare har förändrats.  

  

5.5.1 Skillnad i ledarskap  

Då målet under puls eller rörelselektioner skiljer sig mycket mot målen idrott och hälsa ställer 

de olika krav på den som leder lektionerna menar flera informanter. Flertalet av de tillfrågade 

anser att de måste anpassa sitt ledarskap för möta de krav som ställs under pulslektioner. 

Einar menar att det finns likheter i de olika typerna av ledarskap, då man som idrottslärare 

både är instruerande och den som motiverar eleverna. Däremot är det viktigt att under 

idrottslektioner att inte bli alltför involverad i själva aktiviteten som pågår.  

 

Det blir ju lite så att man i många moment är coachande och är som en tränare i 

ämnet idrott och hälsa med. Men inte på samma sätt, man har lite mer distans när det 

är idrott, så att man kan bedöma och ge eleverna rättvisa bedömningar. Det är det ju 

inte på samma vis på pulsen (Einar).  

 

Christian anser att hans ledarskap under rörelselektioner ska vara mer öppet och leda till att 

eleverna tar mer eget ansvar. Medan Bill tror på det motsatta, då han ger elever mer eget 

ansvar under idrottslektioner. Karl menar att glädjen är central när han leder pulslektioner och 

anser att det är en annan ledarskapsroll jämfört med rollen som idrottslärare. Elever ska bli 

motiverade att höja sin puls under pulslektioner, därför krävs det att läraren motiverar 

eleverna och är positiv menar Karl. Emma upplever att ledarskapet under pulslektioner är 

mycket fokuserat på motivation och menar att ”ibland så kan det ju vara att en del som inte 

orkar hålla intensiteten, och då kanske det behövs att du är mer som en aerobics instruktör, så 

man går runt och boostar dem lite” (Emma).    
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5.5.2 Idrottslärares status på skolor 

Informanterna tar upp flera olika aspekter som går att koppla till idrottslärares status. Dels har 

elever påpekat för informanterna att de inte fokuserar på lustfulla aktiviteter på samma sätt 

som tidigare, men även att idrottslärarna har fått en ökad respekt bland kollegor utanför 

ämnet. 

 Jag har ju tappat lite i status hos eleverna, från att vara den som skapar roliga saker 

till att bli mer som det elever förväntar sig av en lärare, man lär sig saker (Johan). 

 

 En stor del av det innehåll som är populärt hos elever på Johans skola, är numera tillägnat 

deras aktivitetspass. Därför anser han att både idrottslärares och ämnet idrott och hälsas roll, 

som något exklusivt som eleverna längtar till, har förändrats. Karl pekar på att detta nya 

fenomen kan ses som en ny möjlighet för idrottslärare. Även kollegor på hans skola har fått 

en annan syn på ämnet och hans lärarroll ”känns som att lärarna på min skola har liksom fått 

upp ögonen för idrott och hälsa på ett annat sätt” (Karl). Bill upplever att hans status på 

skolan har blivit högre i och med att han numer får utföra andra uppgifter. ”Förut så fick man 

nästan aldrig… jag ska hålla i en studiedag nu och det vet jag att andra skolors idrottslärare 

också gör” (Bill). Han påpekar att det även skett en förändring i synen på hans yrke bland 

kollegor ”Innan var det ja ni kan ju ta fram era bollar och leka” (Bill). Han har till sist noterat 

att det även skett en personlig utveckling, då han menar att han är mycket mer påläst numera.  

 

5.5.3 Förändrad roll för idrottslärare 

Inom undervisningen i ämnet idrott och hälsa menar Johan att hans roll som lärare har blivit 

mer inriktad mot att instruera, och mindre mot att leda roliga lekar. Detta har även påverkat 

elevers uppfattning av hans lärarroll. 

 

 Under de här två åren har min roll absolut flyttats från att vara både instruerande 

genomförare och lekfarbror till att bli mycket mer instruerande och kunna utveckla 

detaljer mer (Johan).  

 

Johan upplever att denna förändring har påverkat tidsåtgången för planering. Detta eftersom 

att han har tillgång till mer tid, under aktivitetspassen, där eleverna kan träna på det han 

undervisat. Han har även en förhoppning av kunna ta elevers kunskapsutveckling längre som 

en följd av detta ”det går att nå mycket längre med eleverna än jag har gjort annars eller 
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tidigare” (Johan). Emma väljer att fokusera på det positiva med att lärare, i och med de extra 

rörelsepassen, får en större möjlighet till att kunna inspirera elever till fysisk aktivitet.  

 

För många informanter, som har varit drivande med de olika projekten, har arbetsbelastningen 

varit stor. Janne upplever att det var mycket mer jobb än han hade trott på förhand, men att 

det var helt självvalt att starta projektet. Einar menar också att arbetsbelastningen är ganska 

stor men att ”fördelarna väger helt klart över”. Johan, som är projektledare, medger att det 

varit ganska mycket jobb men att det samtidigt är ” en del av min tjänst och jag har också 

ersättning för det”.  

 

Karl påpekar att det ökade intresset för fysisk aktivitet inom skolan innebär stora möjligheter 

för idrottslärare, men att det är viktigt att involvera utbildade idrottslärare i projekten. 

 

Jag tror många idrottslärare inser, det här kan vara våran grej. Det jag är orolig för 

är att att skolor väljer att lägga ut det här på outbildade, till exempel någon från 

Friskis och Svettis. Det krävs pedagogik (Karl). 

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar på flera positiva följder av projekten med extra fysisk aktivitet. Informanterna 

upplever att projekten leder till en utveckling av idrottsämnet. Även eleverna påverkas 

positivt genom en förändring av fysiska, psykiska och sociala faktorer. Till sist visar de 

tillfrågade lärarna på att även rollen som idrottslärare får positiva följder av dessa projekt, 

genom bland annat en högre status.  
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6. Diskussion och Analys 

Uppsatsens frågeställningar har besvarats genom kvalitativa intervjuer med sju olika lärare i 

idrott och hälsa. Informanterna har gett en positiv bild av deras projekt med extra fysisk 

aktivitet (pulsprojekt). I denna del kommer uppsatsens resultat analyseras utifrån 

ramfaktorteorin, och diskuteras med stöd i tidigare forskning.     

 

6.1 Puls för lärande, ett nytt fenomen inom skolan 

Av de tillfrågade lärarna är det endast ett projekt som inte har ett uttalat fokus på akademiska 

resultat. Informanterna menar att detta skifte av fokus, från att legitimera mer fysisk aktivitet i 

skolan med en förbättrad hälsa för eleverna, till ett fokus på skolresultat, har varit mycket 

effektivt. Gemensamt för samtliga projekt är att det är idrottslärare på de olika skolorna, som 

varit drivande och även projektledare. Deras rektorer har varit mycket positiva till att starta 

dessa projekt och informanterna nämner även stora genomslag för deras projekt utanför 

skolan i exempelvis media. Enligt Olofsson (2007) skedde det i början av 2000-talet ett skifte 

från att utöka timplanen i idrott och hälsa, till att ansvaret för fysisk aktivitet skulle gälla hela 

skolan. Det var framförallt idrottsrörelsen som låg bakom detta skifte och det fick direkt ett 

mycket positivt genomslag på politisk nivå. Detta ledde fram till ett tillägg som finns kvar i  

Lgr11 ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen. ”(Lgr11, s. 9). Denna ändring fick dock inte önskad effekt (Londos, 2010), 

förrän nu när idrottslärare själva har tagit initiativ för att få mer fysisk aktivitet i skolan.  

 

Genom åren har ett antal projekt med fysisk aktivitet i skolan genomförts, bland annat SIA 

skolan, handslaget och idrottslyftet (Eriksson, 2007; Olofsson, 2007; Riksidrottsförbundet). 

Dessa projekt har varit produkter av statliga beslut, till skillnad mot pulsprojekten där de är 

individuella initiativ av lokala idrottslärare som ligger bakom projekten. Att pulsprojekten har 

valt att fokusera på akademiska resultat kan tyckas smart i en tid då skolresultaten i Sverige 

har försämrats under flera år (Skolverket, 2013). Problemet är att mycket av den forskning 

som gjorts, på förbättrade akademiska resultat i skolan som en följd av fysisk aktivitet 

(Ericsson, 2005; Käll et al., 2014; Ratey, 2010), inte har kunnat bevisat att ökad rörelse leder 

till bättre studieresultat.  

 

Under intervjuer och samtal med skolor, som har eller har haft projekt med extra fysisk 

aktivitet, har alla förutom en haft bättre akademiska resultat som mål. Dessa skolor har 
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motiverat detta och hänvisat till forskning, av bland andra Ericsson (2005), Ratey (2010) och 

Käll (2014), som de lutar sig mot. Då den forskningen pekar mot att fysisk aktivitet har en 

effekt på akademiska resultat, är det samtidigt inte bevisat att så är fallet. Det kan också 

förklara varför de flesta av skolorna i min undersökning endast genomför pilotprojekt för 

tillfället. Men eftersom att omfattningen på sådana undersökningar blir begränsad till en skola 

får dessa ingen större tyngd. Käll et al. (2014) menar också att det krävs mer omfattande 

forskning för att ta reda på vilka både kortsiktiga och långsiktiga effekterna av extra fysisk 

aktivitet är, och dess påverkan på akademiska resultat. Det som framkommit i denna studie är 

att informanternas skolor inte har någon vetenskaplig grund att motivera sina projekt med. 

Detta kan vara fallet då beslut tas på organisatorisk nivå (Lindblad et al., 1999). Att fysisk 

aktivitet och akademiska resultat är två ämnen som diskuteras frekvent i media kan vara en 

faktor som ligger bakom det stora intresset för puls för lärande. Enligt Lundvall och 

Meckbach (2008) är samhällets syn på hälsa och livsstil en ramfaktor som styr 

undervisningen i skolan. I en decentraliserad skola med ett fritt skolval påverkas garanterat 

rektorer till att fatta beslut som innebär positiv publicitet i tidningar och TV. Trots att det är 

problematiskt att motivera dessa projekt med stöd i forskning, är det däremot möjligt att luta 

sig mot läroplanen där det står tydligt utskrivet att ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla 

elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lgr11, s. 9). 

 

Det som dock blivit tydligt är att samtliga projekt fått flera positiva bieffekter som inte haft 

fokus vid starten av projekten. Dessa kommer att behandlas i kommande avsnitt.           

 

6.2 Påverkan på ämnet idrott och hälsa 

Genom undersökningen har det visat sig att projekten har påverkat flera aspekter av idrott och 

hälsa ämnet. De som lyfts fram tydligast av informanterna är de kunnat utnyttja pulslektioner 

till att underlätta för elever att nå längre inom idrottsämnet. Lärarna visar även på att 

projekten tydligt fokuserat på akademiska resultat, så kallade puls för lärande projekt.  

 

6.2.1 Fördjupade kunskaper i olika idrotter 

Samtliga informanter är positiva till rörelseprojekten på deras skolor och hur dessa påverkat 

ämnet idrott och hälsa. De nämner flera sätt som de har kunnat utnyttja pulslektioner till att 

utveckla sin egen undervisning i ämnet idrott och hälsa. Emma och Bill medger att de 

utnyttjar pulslektioner för att utöka bedömningsunderlaget för elever. Det kan handla om att 
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de noterar att en viss elev visar på en rörelsekompetens som lärarna inte noterat under 

idrottslektioner. Enligt Lgr11 gör lärarna rätt i detta, då de ska väga in allt de noterat om 

elevers kompetenser. I fall där idrottsläraren inte själv leder pulslektionen menar Johan att 

bedömning är ett område som blivit svårare, i och med att en stor del av mängdträningen sker 

på pulspassen. Samtidigt menar Johan att en av de största fördelarna med pulsprojektet, för 

ämnet idrott och hälsa, är att eleverna får mer tid till att träna på färdigheter. Att elever inte får 

tid att träna de områden som faktiskt bedöms har enligt Londos (2010) länge varit ett problem 

i ämnet idrott och hälsa. Detta har tydligt förändrats genom pulsprojekten, vilket Einar påtalar 

med att elever nu får chansen att träna mycket mer på olika kunskapsområden. Ett exempel 

som Einar nämner är dans, där eleverna får mer tid tillägnat sig och kan därmed nå längre. 

Detta bör ses som en stor fördel med pulsprojekten för ämnet idrott och hälsa. Ämnet har 

länge gått en kamp för att utöka timplanen, men tack vare att tiden på pulspassen kan utnyttjas 

för mängdträning av fysiska kompetenser, så finns det en möjlighet för ämnet att utveckla 

eleverna i en större utsträckning. Därmed har ramarna för undervisningen förändrats och 

idrottslärarna känner att de kan uppfylla ämnesplanens mål.  

 

6.2.2 Fokus på akademiska resultat 

På sex av skolorna är, som tidigare nämnt, syftet med pulsprojekten att öka elevers 

måluppfyllelse och akademiska resultat i andra ämnen. Det är också i de flesta fall lärare i 

idrott och hälsa som leder pulslektionerna. Det handlar i många hänseenden om att göra 

elever medvetna om att de genom fysisk aktivitet kan förbättra sig i andra ämnen. Det är 

framförallt i ämnet matematik skolorna förväntar sig att se effekter av den utökade rörelsen. 

Detta kan bli problematiskt då några av skolorna har valt att integrera pulslektionerna med 

ämnet idrott och hälsa. Det kan då leda till att eleverna upplever att de under idrottslektioner 

fokuserar på att förbättra sig i andra ämnen. Därigenom kan man hävda att ämnet idrott och 

hälsas status skulle kunna försämras. Det blir också tydligt för eleverna att idrott och hälsa 

inte är ett kunskapsämne på samma sätt som exempelvis matematik, vilket också  har varit ett 

faktum tidigare, då idrottsämnet setts som ett praktiskt ämne. Idrottslärare har ofta valt att 

legitimera ämnet genom ett fokus på förbättrad hälsa för elever (Ekberg, 2009). 

Lektionsinnehållet är ofta fokuserat kring lust och glädje för elever (Londos, 2010). Detta 

skiljer från övriga ämnen i och med att idrottslärare väljer att fokusera på hög aktivitet istället 

för kunskaper. Denna bakgrund gör att ämnet idrott och hälsa lätt underordnar sig övriga 

ämnen i skolan, vilket jag menar också är fallet på dessa skolor med pulsprojekt. Problemet är 

att det på många skolor blir olika mål och ramfaktorer som ska mötas för att pulsprojektet ska 



33 

bli framgångsrikt och samtidigt inte idrottsundervisningen lidande. I många fall blir det 

förväntningar på att idrottsämnet ska anpassas utifrån pulsprojektet, i och med att elever även 

där ska aktiveras. Därför kan det bli svårigheter för elever att skilja på idrott och hälsa och 

pulslektioner, och även för idrottslärare försvåras deras uppdrag att följa ämnesplanen i idrott 

och hälsa.   

 

6.2.3 Ökat teoretiskt innehåll 

Innehållet i ämnet idrott och hälsa har förändrats i många avseenden enligt informanterna. Det 

flera påpekar är att de har tillgång till mer tid som kan utnyttjas till teoretiskt innehåll, vilket 

leder till att de inte är begränsade av ämnesplanen, vilket Lundgren (1972) ser som en 

ramfaktor som påverkar ämnet. Idrottsämnet har nämligen fått en inriktning mer mot 

teoretiskt innehåll med fokus på hälsa från och med Lpo94 (Ekberg, 2009; Lundvall & 

Meckbach, 2008). Läroplanen fick kritik då många lärare ansåg att det inte var rimligt att öka 

ämnets teoretiska innehåll, samtidigt som undervisningstiden blev mindre (Lundvall & 

Meckbach, 2008). Emma upplever att hon numera, tack vare den extra rörelsetiden för 

eleverna, har råd att inkludera mer teori i ämnet idrott och hälsa. Även Einar anser att han nu 

inte stjäl rörelsetid från eleverna när de har teorilektioner. Det finns även informanter som 

utnyttjar pulspassen till att elever får göra arbeten eller reflektera om vad de gjort under 

pulspassen på idrott och hälsa lektioner och på sätt sammanfoga pulslektioner med ämnet 

idrott och hälsa. Denna påverkan är positiv, men det belyser samtidigt problemet att 

idrottslärare inte har tillräckligt med undervisningstid. Tiden är en ramfaktor som påverkar 

resultatet av undervisningen, och på grund av att de mål som bestäms av läroplanen kräver 

olika mycket tid för varje enskild elev (Lundgren, 1972), så leder det till att en utökad 

undervisningstid får effekt. Att kunna tillgodose och ge varje elev chansen att lyckas, kan vara 

problematiskt i en skola som ska vara inkluderande och kunna anpassas utifrån varje elev. Det 

som informanterna har visat på är hur stor skillnad det blir när ämnet idrott och hälsa får 

tillgång till mer tid. Då kan man som idrottslärare hjälpa de svaga eleverna att nå en nivå som 

annars inte är uppnåelig. På grund av att kampen om en utökning av timplanen i ämnet idrott 

och hälsa har möts av ett politiskt motstånd (Olofsson, 2007), är detta nya fenomen med puls 

för lärande kanske den enda chansen till fler undervisningstimmar för ämnet idrott och hälsa. 

Detta välkomnar garanterat lärare i idrott och hälsa, då många har uttryckt att det krävs mer 

tid för att uppnå de ramfaktorer som fastställs av läroplanen.     
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6.3 Påverkan på elever 

Samtliga informanter är överens om att deras projekt med fysisk aktivitet har en positiv 

inverkan på deras elever. Trots att nästan samtliga skolor har valt att fokusera på akademiska 

resultat, så har de tillfrågade lärarna noterat flertalet andra effekter.  

 

6.3.1 Förbättrad fysisk kapacitet 

Omfattningen skiljer sig åt för de olika projekten, vilket borde ha en inverkan på hur stora 

framsteg eleverna kan göra. Flera informanter nämner olika aspekter där eleverna har 

förbättrat sin fysiska kapacitet. Tre av lärarna nämner en förbättrad motorik för elever som en 

följd av att eleverna rör sig oftare. Christian, vars skola har ett uttalat syfte att förbättra 

elevers motorik, menar att de elever som har svårigheter motoriskt bör gynnas mest av 

projektet. Han påpekar dock att skolan är i början av projektet, vilket försvårar möjligheterna 

att redan urskilja ett resultat. Einar är också i början av sitt projekt men tycker sig redan se 

motoriska förbättringar för särskoleelever som haft stora motoriska svårigheter. Just att 

idrottslärare får möjligheter att utveckla elevers motorik är viktigt, eftersom att det enligt 

Ekberg (2009) är vanligt att elever har motoriska brister i årskurs 9. Att en utökning av 

mängden fysisk aktivitet i skolan får en positiv effekt på elevers motoriska utveckling, visade 

också Ericsson (2005) på i sin undersökning av elever i Bunkefloprojektet.  

 

Pulsprojekten har visat på flera positiva effekter för elever. Informanterna upplever att elever 

fått en bättre allmän hälsa och även blivit starkare och uthålligare. Karl såg stora förbättringar 

och skillnader mellan de klasser som deltog i projektet och de som inte gjorde det. Einars 

skola har noterat mätbara resultat på att elevers syreupptagningsförmåga har blivit bättre, 

vilket är en av flera positiva hälsoeffekter som han har noterat. De positiva följderna av 

pulsprojekten är tydliga och enligt WHO (u.å.) bör barn och ungdomar i åldern 5-17 vara 

fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Därför är det viktigt att skolor åtminstone följer 

Folkhälsoinstitutets (2009) riktlinjer för skolan på 30 minuter fysisk aktivitet per dag. Därmed 

kan skolan underlätta för föräldrar att ge sina barn ”...sin dagliga dos av fysisk aktivitet” 

(Ekberg, 2009, s. 203).  

 

Barn och ungdomar har idag tillgång till mängder av distraktioner från att röra på sig i form 

av datorer och mobiltelefoner. Därför krävs det betydligt mer organiserad fysisk aktivitet i 

Sverige jämfört med för 20 år sedan. Skolan är en lämplig plats för detta på grund av att 
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barnen spenderar mycket av sin vakna tid där. Därför är det viktigt att skolan inte lämnar ifrån 

allt ansvar för fysisk aktivitet till ämnet idrott och hälsa, barnen och deras föräldrar. Om viljan 

inte finns att på statlig nivå förändra ramfaktorerna för idrott och hälsa, och ge ämnet en 

utökad timplan, är pulsprojekt kanske den enda vägen att gå.  

 

6.3.2 Ökat intresse för fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa 

Många informanter likställer intresse för fysisk aktivitet med intresse för ämnet idrott och 

hälsa. Karl nämner att han lyckats motivera elever, som inte deltagit på idrottslektioner under 

grundskolan, på ett helt annat sätt tack vare deras pulsprojekt. Flera av de tillfrågade lärarna 

ser en ökad rörelseglädje hos sina elever och även ett större intresse för fysisk aktivitet. Bill 

har noterat att flera av hans elever funnit en fritidsaktivitet tack vare detta, vilket enligt 

Ekberg och Erberth (2000) är betydelsefullt för elever. Enligt flera av lärarna har även 

intresset för ämnet idrott och hälsa ökat. De ser detta genom bland annat en högre 

deltagandegrad på idrottslektioner och att elever är mer positivt inställde till ämnet än innan 

projekten. Schenker (2016) menar att elever med dålig motivation behöver alternativ till den 

vanliga undervisningen. Själva undervisningen bör också vara utformad så att den underlättar 

för elever kunna skapa sig ett eget intresse. Att skapa ett intresse för fysisk aktivitet är en del 

av uppdraget för lärare i idrott och hälsa enligt Lgr11 ”utveckla….intresse för att vara fysiskt 

aktiva” (Lgr11. s. 51). Många av informanterna menar också att detta är den viktigaste delen 

av uppdraget som idrottslärare. Det är tveklöst en viktig del av idrottsämnet som det ska 

fokuseras på, men det är samtidigt inte hela hemligheten bakom en god hälsa. Det ingår fler 

faktorer som är viktiga och även de lyfts fram i ämnesplanen: ”utveckla…kunskaper om hur 

man påverka sin hälsa genom hela livet” (Lgr11. s. 51). Det är positivt att informanterna 

nämner flera exempel där de lyckats fånga upp elever som inte deltagit i idrott och hälsa-

undervisningen tidigare. Om ett pulsprojekt kan göra att idrottslärare får större möjligheter till 

att hjälpa elever, som inte har något intresse för ämnet idrott och hälsa och fysisk aktivitet, är 

det ett stort värde i detta. Det har blivit en tydlig förändring av spelplanen med andra 

ramfaktorer för de tillfrågade idrottslärarna, vilket har lett till en mer anpassningsbar 

undervisning. Är lärare mindre begränsade av timplanen, kan det leda till en bättre 

undervisning som passar fler elever (Lindblad, 1999). 
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6.3.3 Sociala situationen 

Genomgående i intervjuerna nämner informanterna en förbättrad social situation som en 

positiv följd av deras pulsprojekt. Den aspekt som framförallt lyfts fram är hur klasserna har 

fått en bättre sammanhållning och blivit starkare som grupp. Janne tror att detta beror på att 

eleverna gör pulspassen tillsammans och därigenom får en bättre gemenskap. Einar menar att 

det blivit lugnare på skolan som en följd av att eleverna är fysiskt aktiva dagligen. En negativ 

aspekt som nämns, av att klasserna blivit starkare som grupp, är att de elever som inte deltar i 

pulslektionerna får ett större utanförskap. Detta eftersom att de enligt Bill saknar det 

gemensamma intresset som pulspassen ger. Käll et al. (2014) nämner en bättre mental hälsa 

som en effekt som de tror förbättrades av deras projekt. Att känna sig som en del av en grupp 

kan vara den absolut viktigaste faktorn för en god mental hälsa för barn och ungdomar. Det är 

därför glädjande att en förbättring av den sociala situationen lyfts fram av informanterna. Kan 

dagliga rörelsepass leda till en förändring som bygger starkare grupper är det ett starkt 

argument för denna typ av projekt. Enligt informanterna är det positivt för undervisningen att 

klasser blir starkare som grupp. Därför kan det ses som en stor fördel för idrottslärare om 

klasserna är starkare grupper där alla är inkluderade. Dessa klasser bör kunna klara av att 

samarbeta och hjälpa varandra att utvecklas på ett bra sätt trots att klasserna är stora. Därmed 

behöver inte lärare begränsas av klasstorleken på samma sätt, vilket är en ramfaktor som 

lärare måste förhålla sig till enligt Lindblad et al. (1999). 

 

6.4 Påverkan på rollen som idrottslärare 

De tillfrågade lärarna upplever att pulslektioner kräver en viss anpassning av idrottslärares 

ledarskap för att möta de krav som ställs. De menar även att rollen som lärare i idrott och 

hälsa påverkas positivt av pulsprojekten.   

 

6.4.1 Idrottslärarens ledarskap 

Många informanter är överens om att projekten på deras skolor har förändrat deras roll och 

uppdrag som idrottslärare. Samtliga är positivt inställda till dessa förändringar i deras 

yrkesroll och menar att de negativa aspekter som uppkommit är överkomliga. Einar anser att 

den stora skillnaden i hans ledarskap är att han under idrottslektioner till skillnad mot 

pulslektioner inte är helt inne i själva aktiviteten. Detta gör han för att kunna ha en distans till 

det som sker och därigenom lättare kunna bedöma sina elever. Enligt Ekberg och Erberth 

(2000) bör idrottslärare anpassa sitt ledarskap utifrån innehåll för att sända ut rätt signaler till 
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eleverna. I detta fall där många informanter skiljer på sitt ledarskap under puls och 

idrottslektioner blir det tydligare för elever att skilja på träning och lärande. Genom historien 

har ämnet idrott och hälsa genomgått stora förändringar. Från att se på lektioner som 

träningspass under 1900-talets mitt (Quennerstedt & Öhman, 2008), till att mer uttalat bli ett 

kunskapsämne i och med Lpo 94 (Ekberg, 2009; Lundvall & Meckbach, 2008). Om ämnet 

idrott och hälsa vill fortsätta utvecklas, mot att bli ett kunskapsämne, är det viktigt att man 

som idrottslärare skiljer på idrottslektioner och pulslektioner. Det ska vara tydligt för elever 

att under idrottslektioner fokuserar de på ett lärande, medan de kan fokusera på själva 

aktiviteten under pulspassen. Därför kan det vara försvårande för elever om idrottslärare intar 

samma typ av roll under lektioner i idrott och hälsa och under pulspass. Den skillnad i 

ramfaktorer som finns i och med att pulslektionerna inte har en ämnesplan bör innebära en 

annan typ av ledarskap under idrottslektioner, nämligen ett ledarskap som belyser lärandet i 

idrott och hälsa.  

 

6.4.2 Idrottslärarens status på skolan 

Enligt informanterna har det skett tydliga förändringar i hur deras yrkesroll uppfattas av olika 

grupper på skolorna. Johan anser att hans status hos elever har förändrats till en roll som inte 

är lika populär. Eleverna ser honom mer som en vanlig lärare, som har till uppgift att 

undervisa och förmedla kunskap. Innan skolans projekt såg eleverna Johan som en sorts 

”lekfarbror”. Han leder dock inte pulspassen själv, utan skolan har anställt en aktivitetsledare 

som gör detta. Det blir därför en tydlig distinktion mellan pulspass och idrottslektioner, 

eftersom att Johan inte leder pulslektioner. Detta verkar ha haft en positiv effekt på 

lärarrollen, då eleverna har insett att ämnet idrott och hälsa har fokus på kunskap istället för 

enbart aktiviteter. I Lgr11 finns en tydlig uppdelning i tre kunskapsområden i ämnet idrott och 

hälsa: rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. Eleverna ska inom området 

rörelse utveckla allsidiga rörelseförmågor. För att eleverna ska få en möjlighet att lära sig nya 

förmågor krävs det undervisning och träning. Detta kommer inte att ske, om fokus enbart är 

på själva aktiviteterna som spel eller lekar.  

 

Vidare nämner informanterna att deras status hos övriga lärare och allmänt på skolan har 

förändrats. Karl tycker att hans kollegor har fått upp ögonen och utvecklat ett annat intresse 

för ämnet idrott och hälsa tack vare deras pulsprojekt. Bill säger att han har fått ansvar för 

uppdrag som han aldrig blivit tillfrågad att göra tidigare. Han har fått vara ansvarig för 

studiedagar för övriga lärare på skolan, vilket han aldrig gjort innan deras projekt. 
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Uppfattningen hos Bills kollegor har även blivit en helt annan, då han menar att uppfattningen 

tidigare var att idrottslärare bara kastade in en boll och lekte på lektioner. Jag tror att det 

fortfarande är vanligt att uppfattningen, om ämnet idrott och hälsa, inom skolan är att det inte 

sker ett lärande och att andra ämnen är viktigare. Därmed blir också idrottsläraryrkets status 

sämre. Bara att folk fortfarande refererar till yrkesrollen som ”gympalärare” säger en hel del 

om vilken status idrottslärare har. Ämnet hade namnet gymnastik fram till 1980 (Annerstedt, 

2008; Lundvall & Meckbach, 2003) och har efter det benämnts som idrott eller idrott och 

hälsa (Lundvall & Meckbach, 2008). Jag menar att detta tyder på att uppfattningen om ämnet 

idrott och hälsa på många håll lever kvar i de gamla läroplanerna, där fokus var på aktiviteter 

och inte ett lärande (Lundvall & Meckbach, 2003; Quennerstedt & Öhman, 2008). Om 

pulsprojekten kan leda till ett större intresse från skolan och därigenom en möjlighet att belysa 

det lärandet som ingår i ämnet, så är det ett steg i rätt riktning för ämnet idrott och hälsa. De 

tillfrågade lärarna upplever att de fått tillgång till mer tid, som de kan använda till att utveckla 

idrott och hälsa ämnet och sin undervisning. Detta gör att de inte känner sig begränsade av 

ämnesplanen eller klasstorlek, vilket är ramfaktorer som styr undervisningen.   

 

6.4.3 Förändrat uppdrag  

Flera informanter upplever att deras arbetsbelastning har ökat efter de startat pulsprojekten. 

Samtidigt ser de inte detta som något negativt då det för samtliga har varit helt självvalt att 

involvera sig i projekten. Johan upplever att arbetsbelastningen är ganska stor, men att det är 

en del av hans tjänst och han får ersättning för det. Karl påpekar att det gäller för idrottslärare 

att utnyttja det stora intresse för fysisk aktivitet som finns inom skolan för tillfället. Han 

menar att det kan bli en del av idrottsläraryrket, och påpekar också att det är viktigt att 

involvera kompetenta idrottslärare då det kräver pedagogik att leda pulspassen. Londos 

(2010) menar att det finns en risk med att ett stort fokus på fysisk aktivitet inom ämnet idrott 

och hälsa. Han menar att idrottslärare inspireras av trender inom motion och hälsoområdet 

vilket påverkar ämnet, och kan leda till att ämnet blir underordnat externa aktörer. Det 

viktigaste är att idrottslärare är involverade i projekten, men det är samtidigt inte lika viktigt 

att det är en utbildad idrottslärare som leder passen. Detta eftersom att fokus inte ligger på 

lärandet och det är inte en ämnesplan som styr innehållet i puls eller rörelselektioner. Om 

skolan däremot väljer att integrera pulslektioner i ämnet idrott och hälsa är det centralt och 

nödvändigt att en idrottslärare leder passen. Detta för garantera att lärandet sätts i främsta 

rummet, och att besluten att starta pulsprojekt inte får negativ påverkan på undervisningen i 

idrott och hälsa ämnet.     
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Slutsatsen är att det gäller att vara försiktig i utformningen av projekten, så att inte ämnet 

idrott och hälsas status försämras. På lång sikt skulle det kunna leda till att fokus flyttas från 

en undervisning präglad av fysisk aktivitet i läroplanen till en undervisning påverkad av 

sporter och föreningslivet i idrottssalen, vilket har varit fallet tidigare enligt Ekberg (2009). 

Det som troligen uppskattas av rektorer är att elever är fysiskt aktiva under idrottslektioner. 

Det är troligen därför de också väljer att lägga resurser på dessa projekt. Idrottslärarna har inte 

fått en högre status som en följd av att de höjt kvaliteten på sina idrottslektioner. De har inte 

blivit uppmärksammade tack vare att elevernas kunskapsnivåer i ämnet idrott och hälsa 

förbättrats. Det som istället har skett är att lärare i idrott och hälsa skapat något nytt utanför 

ämnet som intresserar hela skolan. Detta kan leda till att idrottslärare går mer mot ett fokus på 

att få elever att svettas, istället för att utveckla deras rörelseförmågor.  

 

Det som synliggjorts i denna uppsats är att det finns många fördelar med detta nya fenomen. 

Till att börja med har elevers fysiska och psykiska status förbättrats. Idrottslärarna har fått en 

förhöjd status på skolorna och blivit uppmärksammade på ett helt annat sätt, som en följd av 

projekten. Till sist har projekten även haft positiv inverkan på ämnet idrott och hälsa, detta 

trots att fokus ofta är på att förbättra elevers resultat i andra ämnen. Det som tydliggjorts är 

den skillnad en utökning av undervisningstimmarna kan få. Det har i många fall lett till att 

idrottslärarna kunnat hantera de ramfaktorer, som bestäms av läroplanen och i viss mån även 

rektorer genom beslut om bland annat klasstorlekar. Till sist hoppas jag att ämnet idrott och 

hälsa inte slutar att slåss för en utökning av timplanen, men fortsätter detta upprop att 

ignoreras bör man överväga att starta pulsprojekt.   
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7. Metoddiskussion  

Uppsatsens övergripande syfte var att belysa hur idrottslärare upplever att projekt, med extra 

fysisk aktivitet, påverkar ämnet idrott och hälsa. För att genomföra detta fokuserade 

undersökningen på idrottsämnet, eleverna och rollen som idrottslärare. Dessa tre ansågs 

påverka varandra till stor grad och detta blev också synligt vid arbetet med resultatet. En 

kvalitativ intervjuform valdes då denna enligt Bryman (2001) underlättar för informanter att 

redogöra för sina uppfattningar och upplevelser om ett ämne. Metoden som användes var en 

så kallad semistrukturerad intervju. Denna form leder enligt Bryman (2001) till ett mer öppet 

intervjuklimat som mer liknar ett vanligt samtal. Forskaren har tillgång till en intervjuguide, 

med förutbestämda frågor, men kan anpassa den utifrån informanters svar. Detta underlättar 

möjligheterna till att ställa följdfrågor utanför ramen för intervjuguiden, och därmed 

ytterligare kunna förtydliga informantens svar. Svårigheterna med denna metod är enligt 

Bryman (2001) att det öppna intervjuklimatet kan leda till att intervjuerna blir omfattande och 

tidskrävande. Det kan också vara lätt för intervjuaren att samtalet går åt ett håll som inte 

besvarar arbetets syfte och frågeställningar (Bryman, 2001).  

 

Som presenterat i metoddelen genomfördes samtliga intervjuer via telefon. Anledningen var 

att det ansågs vara mer tidseffektivt då den geografiska spridningen på informanterna var stor 

och samma förutsättningar skulle gälla under samtliga intervjuer. Intervjuerna var lyckade 

förutom något litet problem. Under den första intervju med Karl uppmärksammades det i 

efterhand att svar och följdfrågor gick mer mot en allmän diskussion istället för mer specifikt 

idrottslärarens upplevelser från deras projekt. Det gjorde att en viss del av datan från den 

intervjun inte blev relevant för arbetet och att samtalet blev längre än övriga. Under denna 

intervju besvarades dock samtliga intervjufrågor. Samtliga sex intervjuer efter det har 

genomförts som planerat med endast ett störningsmoment under intervju 4, där läraren fick 

avbryta under någon minut då elever behövde hjälp. Läraren hanterade elevernas frågor och 

menade sedan att det inte fanns något som störde den fortsatta intervjun. Det hade varit att 

föredra att göra intervjuerna på plats, men på grund av de skäl som nämnts i metoddelen fanns 

det ingen möjlighet till detta. Det är dock en styrka för resultatet att samtliga intervjuer 

genomförts med samma förutsättningar. 

 

Jag anser att uppsatsens giltighet är till största delen god. På grund av arbetets omfattning 

fanns det inte möjlighet att genomföra ytterligare intervjuer vilket hade kunnat att styrka 
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resultatet ytterligare. Samtidigt gör även det begränsade urvalet att det inte går att dra några 

generaliserande slutsatser, men det är möjligt att se tendenser. Svårigheterna under arbetets 

gång var framförallt att komma i kontakt med informanter som motsvarade kriterierna och 

även hade möjlighet att genomföra en intervju.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Att fenomenet med puls för lärande har tagits fram av idrottslärare är något som ska lyftas 

fram. Det har belysts i detta arbete att det saknas omfattande studier på de effekter som 

projekt med extra fysisk aktivitet, och framförallt puls för lärande har.  

 

Det krävs mer omfattande studier på flera skolor samtidigt, med samma förutsättningar och 

upplägg. En sådan studie bör innefatta flera olika skolor, behandla samma årskurser, liknande 

aktiviteter och lika mycket tid både till aktivitet och ombyte. De akademiska resultaten för 

eleverna på dessa skolor ska sedan jämföras med referensskolor. Allt detta för att ge 

ytterligare tyngd och förutsättningar för att starta nya pulsprojekt på skolor, vilket kan det 

leda till att skolor i framtiden inte behöver utforma egna pilotprojekt på undersökningsbasis. 

De kan då istället starta projekt med fysisk aktivitet, som innefattar hela skolor och fokuserar 

på att förbättra elevers måluppfyllelse i samtliga ämnen i skolan.       
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Intervjuguide (Bilaga 1) 

 

1. Etiskt ställningstagande: 

• Klargöra vad syftet med min uppsats är 

• Garantera anonymitet för alla intervju personer 

• Slå fast att informanten får avbryta intervjun när som helst 

• De svar från intervjun kommer endast att användas i denna uppsats.  

 

2. Bakgrund om informanten 

• Ålder? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vilken utbildning har du gått och var? 

• Hur mycket undervisar du i idrott och hälsa? (antal lektioner per vecka) 

 

3. Information om skolan och klasser 

• Berätta om skolan (antal elever, storstad/glesbygd) 

 

• Vilka årskurser undervisar du? 

- Hur många och vilka klasser? 

 

• Skillnader mellan dessa klasser? 

 

• Beskriv arbetsklimatet under lektionerna 

 

4. Detaljer om deras projekt 

• Varför startades projektet? (syfte) 

 

• Hur ser/såg din inblandning i projektet ut? (arbetsinsats) 

 

• Hur är/var det utformat på eran skola? (antal tillfällen, antal klasser) 

 

• Hur har reaktioner från rektor, föräldrar och andra varit? 

5. Påverkan på ämnet 



 

• Tror du att pulsprojekt som erat påverkar ämnet idrott och hälsa? 

- Hur? 

 

• Vad kan påverka ämnet idrott och hälsa positivt? 

- Har du noterat någon sådan påverkan på eran skola? 

 

• Vad kan påverka ämnet idrott och hälsa negativt? 

- Har du noterat någon sådan påverkan på eran skola? 

 

• Går det att använda pulslektioner för att hjälpa elever att nå målen i idrott och hälsa? 

- Har har ni gjort det? 

- Hur? 

 

6. Påverkan på undervisningen 

 

• Har du märkt någon skillnad under idrottslektioner när du undervisat klasser 

som deltagit i pulsprojektet? 

- Vilka? 

 

• Jämfört med klasser på samma stadium, har du noterat någon skillnad? 

- Vilka? 

 

• Har du upplevt skillnader i elevernas relation till ämnet idrott och hälsa? 

- Vilka? 

 

• Har innehållet i undervisningen i ämnet ändrats på grund av puls projektet? 

- Exempelvis någon träningsform som flyttats från idrott och hälsa-lektion till 

puls projektet. 

- Vilka? 

 

7. Påverkan på lärarrollen 

• Har pulsprojektet förändrat ditt uppdrag som idrottslärare? 

  



 

- Hur? 

 

• Har det inneburit mer eller mindre jobb för dig? 

- Förklara: beskriv arbetssituationen under pulsprojektet 

 

• Har ditt ledarskap skiljt sig under pulspassen och idrottslektioner? 

- Hur? 

 

• Har pulsprojektet haft en inverkan på din roll som lärare? 

- Vilken/Vilka? 

 

8. Reflektioner eller händelser som noterats 

• Finns det några speciella händelser eller iakttagelser under pulsprojektet som 

du kommer ihåg? 

 

• Övriga reflektioner 

 

9. Fördelar och nackdelar med puls projektet 

• Vilka fördelar ser du med att utöva extra fysisk aktivitet utanför ämnet idrott och 

hälsa? 

- För ämnet 

- För eleverna 

- För dig som lärare 

 

• Vad ser du som negativt med att utöva extra fysisk aktivitet utanför ämnet idrott och 

hälsa? 

- För ämnet 

- För eleverna 

- För dig som lärare 

 

  



 

Missivbrev till informanter (Bilaga 2) 

 

Hej! 

 

Jag är en lärarstudent som läser min sista termin på gymnasielärarprogrammet med 

ingångsämne idrott och hälsa på Umeå Universitet. Just nu håller jag på med den avslutande 

kursen för egen del nämligen Examensarbete 30 hp. Jag söker informanter till en 

intervjustudie där jag vill undersöka idrottslärares upplevelse av extra fysisk aktivitet utanför 

idrottsundervisningen, så kallat puls för lärande. Tidigare forskning inom området har mest 

fokuserat på eleverna och deras skolresultat. Men i min studie hoppas jag kunna belysa hur 

dessa projekt påverkar ämnet idrott och hälsa och dess lärare.  

 

Jag söker dig som är idrott och hälsa lärare med behörighet att undervisa på grundskolan 

(gymnasiet?). Jag vill att du har haft insyn i ett pulsprojekt på en skola som du har arbetat på 

samt att du undervisat klasser i idrott och hälsa under tiden de deltog i ett pulsprojekt. 

 

Jag bor för närvarande i Norrköping och har tanken att genomföra intervjuerna på telefon eller 

via Skype.  

 

Alla som deltar i studien garanteras anonymitet. 

 

Är du intresserad av att vara med i studien hör gärna av dig via mail så kontakter jag er med 

mer information. 

 

Med Vänlig Hälsning 

Markus Hahlin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Brev till informanter via Facebook (Bilaga 3) 

 

Hej. 

 

Jag läser mitt sista år på idrottslärarutbildningen på Umeå Universitet. Jag behöver 

intervjupersoner till mitt exjobb där jag undersöker: Hur ämnet idrott och hälsa och lärarrollen 

påverkas av extra fysisk aktivitet utanför ämnet (puls för lärande). Om du har deltagit i ett 

sådant projekt och är behörig idrottslärare skicka ett PM så får ni mer information. 

 

Jag garanterar anonymitet för alla deltagare. 

 

Tack för ett fantastiskt bra forum och jag kan inte vänta på att få ge mig ut i skolan och börja 

undervisa i världens bästa och viktigaste ämne.  

 

/Markus Hahlin 
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