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Abstract 
This study aims to discover pedagogues perceptions of children’s sedentary behavior linked to 
the school and its activities. Questions that the study sought to answer was: What do 
pedagogues think of when they hear “sedentary children”. How do the pedagogues look at 
their own and the schools responsibility? Advantages and disadvantages with sedentary 
behavior? Relationship between physical activity and sedentary behavior and the impact of 
environment connected to sedentary behavior? The study is qualitative and implemented 
through seven interviews with pedagogues in the schools earlier years. The result show that 
pedagogues connect sedentary to children`s time in front of different screen activities and that 
children are less able to spontaneously activate themselves these days. The responsibility the 
pedagogues saw they had was to offer and display and encourage children to motion and to 
provide a stimulating environment. Pedagogues connect benefits of sedentary with the ability 
to concentrate in learning environments. Disadvantages were linked to concentrations 
difficulties, lazier children, bad self-esteem and physical development. The environment was 
seen to play a crucial role for the pedagogues as well. 
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1 INLEDNING 
 

Stillasittandet och bristen på fysisk aktivitet gäller inte bara vuxna utan också den yngre generationen. Det så 

kallade spontanidrottandet för barn och unga har minskat till förmån för mer organiserad idrott; fotboll spelas på 

torsdag klockan 16.30 och rider, det gör jag på lördag klockan 11. Aktiv utelek har ersatts av passiv innelek som 

ofta bara engagerar ena handen, framför datorn eller tv:n. Idrottsämnet i skolan har nedmonterats, bland annat 

genom att friluftsdagarna sedan 1994 inte längre garanteras någon tid över huvud taget. (Andersson, D, 2013. 

Brännpunkt - idrott. SvD, februari 24) 

Stillasittande beteende upplever vi är ett begrepp som det pratas om och berörs mer i dag, inte 

minst de påstådda effekterna och huruvida stillasittandet ökar hos barn i vårt samhälle. Redan 

2005 kom Myndigheten för skolutveckling (2005) med varningar om att hälsotillståndet hos 

barn har blivit sämre, barnfetman har ökat och att barn i skolan rör sig allt mindre. Hos 

forskare, läkare, idrottsledare och föräldrar råder även en gemensam oro över att dagens barn 

rör sig allt mindre (Ericsson, 2005). Ökad fysisk aktivitet bland befolkningen är ett mål för 

samhället (Ekblom, 2011), samtidigt som arbetsplatser, hem, skola, och publika områden blir 

omstrukturerade för att minimera behovet att röra på sig. (Neville et al., 2010). Till detta 

kommer den digitala utvecklingen som bidragit till en minskning av barns fysiska aktivitet 

(Nygren & Ekblom, 2013) 

Studier som undersöker stillasittandets inverkan på barn är relativt få (Biddle, 2007; Nygren 

& Ekblom 2013; Smith & Biddle, 2008).  I USA har man sett att ett ökat stillasittande 

påverkar barnens fysiska aktiviteter negativt (Miller & Garay, 2010). Pedagoger i USA oroar 

sig över utvecklingen och känner att de har få möjligheter att påverka barns rörelsemönster 

(Piché, Beynon & Harris 2010).  

Om stillasittande är ett problem så tror vi att skolan har en viktig roll att spela när vanor oftast 

grundläggs i tidiga år när skolan är en stor del av barns vardag och uppväxt.  Skolan är även 

obligatorisk och kanske det enda stället där många barn kommer i kontakt med aktiviteter som 

inte är förknippade med stillasittande.  Detta är intressant när skolan är ålagd att erbjuda barn 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för skolans verksamhet (Skolverket 2011). Forskare visar 

på att en fysisk aktivitet fortfarande kan innebära en hög grad av stillasittande (Biddle, 2007; 

Ekblom-Bak, Ekblom och Hellenius, 2010; Marshall & Welk, 2008).  Många yrkesgrupper så 

som läkare, hälsopedagoger, sjukgymnaster och sjuksköterskor har alla ett inlägg i debatten 

(Ekblom-Bak, 2013). Pedagoger i skolan har en viktig roll i barnens utveckling. Deras syn på 

barns stillasittande är därför intressant att undersöka. 

 
 



 

 

1.1 Syfte 

                                                                                                                                                                                         

Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogers uppfattning av barns stillasittande 

kopplat till skolans verksamhet. 

                                                                                                                                                                                    

1.2 Frågeställningar  

                                                                                                                                                                                            

1. Vad tänker pedagoger om ”stillasittande barn” samt sitt eget och skolans ansvar? 

2. Vilka är för- och nackdelarna med stillasittande enligt pedagogerna och hur ser de på 

relationen mellan fysisk aktivitet och stillasittande? 

3. Vilken påverkan anser pedagoger att skolans miljö har på barns stillasittande? 

                                                                                                                                                                             

1.3 Begreppsdefinitioner 

                                                                                                                                                              

Barn: Med barn menar vi barn i tidiga skolåldern: 7-12 år. Vi kommer att använda oss av 

begreppet barn genom hela arbetet och inte elev. 

Stillasittande: ”All vaken aktivitet i liggande eller sittande position, som innebär muskulär 

inaktivitet i de större muskelgrupperna i kroppen och är karaktäriserad av en låg 

energiförbrukning” (Ekblom Bak, 2013:12). 

Pedagog: Med pedagog menar vi personal som har pedagogisk utbildning och arbetar inom 

skolans olika verksamheter. 

Skärmaktiviteter/Skärmtittande: Med detta menar vi den tid som barn befinner sig framför 

TV, Tv-spel, Dator, Surfplattor och smarta telefoner (Smart Phones).  

Fysisk aktivitet: Generellt avsett som kroppslig rörelse, producerat av kroppens muskler och 

resulterar i att energi används.  Denna definition har blivit vida accepterad när den innefattar 

ett väldigt brett spektrum av rörelse, från minimal till maximal (Marshall & Welk 2008). 

Folkhälsoinstitutet (2012) definierar fysisk aktivitet som all typ av rörelse som ger ökad 

energiförbrukning.                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 



 

2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Vad menas med stillasittande? 

                                                                                                                                                                            

Stillasittande kan tolkas som fysisk inaktivitet där kroppen helt enkelt inte används till 

någonting fysiskt. Är detta inte vad stillasittande handlar om? Inte enligt Marshall och Welk 

(2008) som menar att det är viktigt att skilja på fysisk inaktivitet och stillasittande, då termen 

fysisk inaktivitet är svår att definiera. Termen antyder att fysisk aktivitet saknas, sett till vad 

fysisk aktivitet egentligen står för kan det bara förekomma under sömn. Fysisk aktivitet 

innefattar allt från att använda en dator, till att springa ett 100 meters lopp. Marshall och Welk 

(2008)  vill istället för fysisk inaktivitet lyfta begreppet "Sedentary Behaviour" vilket det 

närmsta man kan komma med svensk översättning är "Stillasittande beteende".  Slutsatser om 

att barn är otillräckligt aktiva menar Marshall och Welk (2008) skiljer sig från att säga att de 

är fysiskt inaktiva. Sedentary" kommer från det latinska verbet sedere, vilket betyder to sit. 

Detta menar Marhall och Welk (2008) är hjälpsamt när det påminner om att stillasittande 

beteende oftast innefattar sittande av något slag. Även Ekblom-Bak, Ekblom och Hellénius 

(2010) vill skilja på stillasittande och fysisk inaktivitet när de menar att synen på 

stillasittandet som synonymt med fysisk inaktivitet inte alltid stämmer. Stillasittande vill de 

definiera som en inaktivitet hos musklerna och att en hög grad av fysisk aktivitet fortfarande 

kan innebära att man har en hög grad av stillasittande i andra sammanhang. Stillasittandet bör 

enligt författarna betraktas som helt oberoende av den fysiska aktiviteten. Detta kan kopplas 

till Hardy et al. (2012) som liksom Marshall och Welk (2008) också menar att begreppet 

stillasittande är en komplex term och inte begränsad till ett enda beteende. Tid som spenderas 

i stillasittande skiljer sig distinkt från avsaknad av fysisk aktivitet och det är viktigt att skilja 

stillasittande från lågintensiva fysiska aktiviteter. Biddle (2007) och Hardy et al., (2012)  

påpekar att många studier påstår sig ha adresserat problemet "stillasittande" när de i själva 

verket bara har lyckats identifiera de individer som är mindre aktiva än andra. I USA 

genomfördes även en studie där man ville se om barn som hade den högsta uppmätta tiden 

stillasittande också hade den lägsta tiden av daglig fysisk aktivitet. Resultaten visade att 

barnens stillasittande beteende påverkade hur mycket de aktiverade sig fysiskt (Miller & 

Garay, 2010). 

Det finns även en bild av att om man inte "tränar" så är man stillasittande. Denna uppfattning 

är enligt Neville, Phillip, Sparling, Geneviéve, Healy, David, Dunstan och Matthews (2010) 

inte längre hållbar när studier och forskning visat att effekterna på hälsan som för lite träning 

ger, skiljer sig från de effekter på hälsa som kan uppkomma vid mycket stillasittande. Detta 

innebär att om man har en låg fysisk aktivitet i vardagen utan att träna eller sitter mycket stilla 

så kommer hälsoeffekterna att skilja sig mot om du bara sitter still. Med låg fysisk aktivitet 

menas trädgårdsarbete, lugna promenader och vardagssysslor. Jämfört med att sitta stilla så är 

en låg fysisk aktivitet att föredra om man tittar på hälsoeffekter av rörelse (Neville et al,. 

2010).    



 

2.2 Det ökande stillasittandet hos barn 

                                                                                                                                                                                                   

Stillasittande dominerar vår vardag i allt större utsträckning, där ingenting tyder på att vi i 

framtiden kommer att sitta mindre stilla under vår vakna tid. Vi åker mer bil, tv- tittandet hos 

vuxna ökar. Omfattningen för den tid som barn och ungdomar i alla åldrar spenderar framför 

olika skärmar ökar kraftigt (Folkhälsoinstitutet, 2012). Vår omgivning reducerar inte bara vår 

fysiska aktivitet utan kräver en större mängd stillasittande än tidigare. Arbetsplatser, hem, 

skola, och publika områden fortsätter att bli omstrukturerade för att minimera behovet att röra 

på sig (Neville et al., 2010). Miljön utgör en viktig del för att stimulera och möjliggöra ett rikt 

och varierat innehåll i barns lekar (Löfdahl, 2004). En dålig struktur av miljön kan i sin tur ha 

en negativ effekt på barns vilja att röra på sig (Veitch, Timpero, Crawford, Abott, Giles-Corti 

& Salmon, 2011).   

Stillasittande aktiviteter hos barn har ökat samtidigt som fysiska aktiviteter har minskat. Trots 

att intresset för att träna och delta i idrottsföreningar ökar (Faskunger, 2008). En ökad klyfta 

ses även existera mellan barn som har en mer stillasittande livsstil och de som är fysiskt 

aktiva, en klyfta som antas att fortsätta växa (Ericsson, 2005; Faskunger, 2008). I Europa som 

helhet är det bara en tredjedel av alla barn som sägs nå de rekommendationer av sextio 

minuters fysisk aktivitet dagligen som Världshälsorganisationen WHO har gått ut med 

(Faskunger, 2008). Ett antal faktorer sägs har bidragit till denna situation: 

• Färre cyklar eller går till skolan, kompisar, fritidsaktiviteter 

• Ökat bilåkande 

• Minskad rörelsefrihet för barn i samhället 

• Ökat avstånd mellan hemmet och tex skolan 

• Minskad utevistelse och större ytor i hemmen 

• Ökad konsumtion och exponering av media (tv, internet, dataspel, video) 

• Ökad Instutionalisering av barns vardag. (förskola, skola, föreningar)  

(Faskunger, 2008:17) 

Omgivningens påverkan på barns nivå av fysisk aktivitet är enligt Stratton, Fairclough och 

Ridgers (2008) som mest synbara i barns resande till och från skolan. De flesta föräldrar och 

vårdnadshavare har idag tillgång till bil och skjutsar ofta barnen när de ska någonstans 

(Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006). Ökningen av bilåkande till skolan samt föräldrars oro 

över barnens säkerhet menar de hjälper till att reducera barnens fysiska aktivitet direkt före 

och efter skolan. I USA har studier visat att föräldrars oro över barns säkerhet är den faktor 

som varit den största bidragande orsaken till den minskade rörligheten hos barn (Salmon, 

Spence, Timperio, Cutumisu, 2008). Den minskande rörelsefriheten menar även Faskunger 

(2008) är en stor orsak till det ökande stillasittandet och gör kopplingar till Sydeuropa där 

begränsningen i rörelse har gått så långt att barn hålls inomhus, eller i begränsade 

utomhusmiljöer, övervakade av vuxna. I Norden har barn fortfarande en större möjlighet till 

rörelse enligt Faskunger, men dessa skillnader minskar.   



 

2.3 Den digitala utvecklingen 

                                                                                                                                                                                               

Barns levnadssätt har ändrats under de senaste decennierna. Lek utomhus var vanligare förr, 

barn kunde leka och röra sig mer fritt. Idag lockar andra saker. Ett stort utbud av stillasittande 

aktiviteter som tv och dataspel finns lätt tillgängligt där barn kan tillbringa många timmar 

utan att röra sig nämnvärt (Jansson & Danielsson 2003). Nyberg och Ekblom (2013) menar att 

den digitala utvecklingen de senaste decennierna inneburit kraftiga förändringar i barns 

fritidsvanor; från en mer aktiv tillvaro utomhus till en stillasittande inomhus framför datorn 

eller andra digitala medier.  Även Hardy et al. (2012) och Folkhälsoinstitutet (2012)  

beskriver att en ökning av skärmbaserat stillasittande skett hos barn som reducerat behovet av 

fysisk aktivering. Användandet av datorer och TV ökar i takt med att barnen blir äldre 

(Schäfer-Linder & Faskunger 2006).  

Skolan som institution har ökat användningen och integrationen av datorer i skolans 

verksamhet och undervisning (Arbetsmiljöverket, 2014).  Den digitala utvecklingen och barns 

ökade konsumtion av media har i sin tur lett till att världshälsoorganisationen WHO, vidtagit 

åtgärder genom att gå ut med rekommendationer hur lång tid barn bör spendera framför olika 

digitala media som datorer, tv, dataspel och internet. Rekommendationen ligger på cirka två 

timmar/dag (Faskunger, 2008). 

Stillasittande kopplas ofta till olika skärmaktiviteter och användande av digital media. 

"Förskjutningshypotesen" ses som den främsta orsaken till skärmtiden; Barns stillasittande tar 

över tid som skulle använts till mer fysiska aktiviteter. Tid finns för både stillasittande och 

fysisk aktivitet under dagen men problemet är att det stillasittande beteende erövrar mer och 

mer mark från fysiska aktiviteter (Biddle, 2007).  

Det finns även forskare som vill dämpa den digitala utvecklingens betydelse och inverkan på 

barns stillasittande. Gard (2008) menar att Tv, Tv-spel och datorer har blivit demoniserade i 

litteraturen och forskningen och upprepande gånger setts som orsaken till inaktivitet och 

stillasittande hos barn.  Gard menar att detta gjorts utan några riktiga referenser som stöd. 

Gard pekar på att många barn är både mycket fysiskt aktiva och stillasittande. Inget samband 

har egentligen bevisats mellan användandet av skärmaktiviteter och barns fysiska aktivitet och 

välmående. Gard (2008) menar att det finns en dominerande syn i västvärlden att dagens barn 

och ungdomar i stora drag är ”soffpotatisar”. Där Gard beskriver hur det senaste decenniet har 

uppkommit en ömsesidig relation mellan forskning kring fetma och populärmedia kring 

bekymret över nivån av fysisk aktivitet hos unga människor. Detta har i sin tur lett till en 

slutsats att unga människor rör sig mindre än vad de gjort och framförallt inte tillräckligt för 

att fostra en god hälsa och att någonting måste göras åt det. Gard (2008) diskuterar etiken i att 

sätta en stämpel på att en hel generation är soffpotatisar och menar att det finns en okritisk 

vinkling av begreppet stillasittande. Många lutar sig mot nostalgiska stereotyper om hur det 

såg ut i samhället förut. Folkhälsoinstitutet (2012) tar även de upp termen och beskriver den 

som någon som inte tränar på fritiden och sitter stilla mycket. De ställer sig dock frågande om 

man istället bör fokusera på den "aktiva soffpotatisen" som visserligen aktiverar sig mycket 

men samtidigt har en hög grad av stillasittande. Folkhälsoinstitutet (2012) menar med detta att 

stillasittandet i sig är en riskfaktor oberoende av vilken fysisk aktivitet som bedrivs. 



 

2.4 Stillasittande och hälsa 

                                                                                                                                                              

Forskningen har sedan börjat av 2000-talet visat samband mellan stillasittande och ohälsa 

bland vuxna med ökad chans för uppkomst av cancer, övervikt, fetma, typ-2 diabetes 

(Folkhälsoinsitutet, 2012) Samma mängd studier finns inte om barn och forskning som 

bedrivits har visat olika resultat. En av orsakerna till att man inte kan visa några direkta 

negativa effekter av stillasittande hos barn är att det inte hunnit visa sig i sjukdomar. De 

samband som finns går oftast att koppla till övervikt vilken kan behållas till dess att barnen 

kommer upp i vuxen ålder. Resultaten har dock både varit eniga och motstridiga (Nyberg & 

Ekblom, 2013; Stensel, et al., 2008; Biddle, 2007). Studier på barn har visat ett samband 

mellan skärmtittande mer än 2 timmar dag och ökad risk för övervikt och fetma, sämre 

kondition, självkänsla, sämre socialt beteende och sämre resultat i skolan (Folkhälsoinstitutet, 

2012; Stensel, Gorely & Biddle, 2008). En minskning av stillasittande och en ökning av 

fysiska aktiviteter kan ha hälsofrämjande effekter som minskning av övervikt, diabetes, 

depressioner och nedstämdhet (Stensel et al., 2008) Samt att kan stimulera och hjälpa till i 

barns lärande (Ericsson, 2003). De flesta experter är eniga om att unga människor, särskilt de 

i grundskolan ska undvika längre stillasittande perioder. Vad som är längre stillasittande 

perioder har varit svårt att precisera när mycket stillasittande som att sitta och prata med 

kompisar, göra läxor är viktiga för ett socialt och intellektuellt utvecklande (Marshall & Welk, 

2008). Vissa länder som Australien och Canada har infört rekommendationer gällande tid för 

stillasittande som en aktion mot stillasittandet (Marshall & Welk, 2008). Sverige har ännu inte 

genomfört några rekommendationer. Detta grundar sig i att de negativa konsekvenserna av 

stillasittande inte är fastställda (Nyberg & Ekblom, 2013).  

2.5 Stillasittandet och skolan 

                                                                                                                                                                                                                            

I dagens skola och undervisningsmiljö väger inaktiva och stillasittandet signaler tyngre än 

aktiva enligt Stratton, Fairclough och Ridgers (2008). De menar att ett antal faktorer bidragit 

till att uppmuntra denna inaktivitet. Minskning av raster och fysisk undervisning samt barns 

deltagande i sportaktiviteter har varit de viktigaste faktorerna. Men även föräldrars regler och 

riktlinjer har varit en bidragande faktor till att stillasittande har uppmuntrats, exempelvis 

ökande skjutsning av barnen till och från skolan. Samtidigt pekar författarna på att det 

västerländska utbildningssystemet har ökat pressen på akademiska resultat vilket lett att den 

fysiska undervisningen har fått stå tillbaka. Även Faskunger (2008) menar att miljöer som 

stimulerar till fysisk aktivitet har minskat, och att en ökad institutionalisering av barn har 

bidragit till ökat stillasittande.  

Otaliga studier rörande barns stillasittande kopplat till skolan och dess verksamhet har 

framförallt bedrivits i USA. En studie har fokuserat på att försöka få en uppfattning om lärare 

och rektorers perspektiv på stillasittande kopplat till skärmtid.  I studien kom det fram att 

lärare och rektorer var väldigt oroliga över framförallt barns ökade skärmtittande. De 

deltagande lärarna och rektorerna i studien ansåg att de inte kunde spela en nyckelroll i att 

reducera detta beteende. De menade att det ökade stillasittandet var problem kopplat till 

faktorer såsom olika krav från andra instanser (politiker, skolinspektionen), dåligt med fysiskt 



 

utrymme i skolan och avsaknad av kontroll över hemförhållanden. Många föräldrar ansågs 

vara dåliga förebilder för barnen. Lärarna och rektorerna i studien förespråkade ökade fysiska 

aktiviteter och framförallt att få föräldrar engagerande i att reducera den tid barnen spenderar 

framför olika skärmar (Piché, Beynon & Harris, 2010).  

Vidare har en studie i Australien gjorts där forskarna ville ta reda på om barn utsattes för mer 

stillasittande i skolan än i hemmet. Empirin som insamlades gav inte stöd till forskarnas 

hypotes om att barn ackumulerade mer stillasittande tid under skoltid än under resten av 

dagen. Dock såg man att vid jämförelse av skoltid med icke skoltid (icke skoltid är tid barnen 

spenderar i skolan men inte i klassrummet) under skoldagen, så satt barn mer stilla under 

skoltiden och tillbringade mer tid under skoltiden i ett oavbrutet stillasittande tillstånd(mer än 

30 min). Slutsatsen blev att reducering av den totala stillasittande tiden som spenderades både 

i och utanför skolan är en stor utmaning och att ett avbrott från stillasittande i 

undervisningstiden skulle kunna leda till muskulära/skelettära och metaboliska vinster för 

barnen (Abbott, Straker & Mathiassen, 2013). 

I sin forskning har Ericsson (2003) försökt visa på betydelsen av hur en ökad nivå av fysiska 

aktiviteter i skolan påverkar barns utveckling både motoriskt men även kognitivt. I en stor 

empirisk undersökning (Bunkerflo-modellen) där målsättningen var att alla barn i årskurs 1-3 

dagligen skulle få en allsidig fysisk aktivering på en lekfull nivå undersökte Ericsson hur 

barnen påverkades av detta. Resultatet visade att motoriken förbättrades och att samband 

kunde kopplas till barnens prestationer i svenska och matematik. 

I England gjordes en studie där man ville se vilka faktorer som påverkade barns nivå av 

stillasittande. Vikt, hur de tar sig till skolan, vilken årstid som råder och barnens intresse av att 

aktivera sig i lekar var centrala faktorer som studien visade på. Barns intresse av att leka var 

det man framförallt såg som intressant. Man såg i studien att barn som inte själva aktiverade 

sig i lekar satt mer stilla (King, Parkinson, Adamson, Murray, Besson, Reilly, & Basterfield 

2010). Kopplat till detta har man i USA undersökt hur barns tid för lek förändras med åren där 

man utgått från att tid för lek under skoldagen ger barn möjligheter att aktivera sig i lekar i 

närmiljön som inte är styrda av pedagoger. Resultaten i studien visade att barns aktiva 

deltagande i lekar varierade. Forskarna pekar på att lektiden är barns personliga tid och att den 

har fysiska, sociala och mentala fördelar. Reduceras barns möjligheter till lek på grund av 

högre akademiska krav och av beteendemässiga skäl kan det ha negativ inverkan på barnens 

fysiska aktivitet, sociala utveckling och beteende (Ridgers, Carter, Stratton, & Mckenzie, 

2011). 

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa står att fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är 

viktigt för människors välbefinnande, där erfarenheter vi får med oss under uppväxten har 

avgörande relevans för hur fysiskt aktiva vi blir när vi blir äldre (Skolverket, 2011).  Kopplat 

till detta tar Schäfer-Elinder och Faskunger (2006) upp några tydliga utvecklingsområden som 

bör uppnås om stillasittandet i samhället ska minskas. Ett av dessa är att barn i skola och 

förskola ska få tillgång till mer fysisk aktivitet under vistelsen i skolan.  En ökad fysisk 

aktivitet blev ett tillägg i föregående läroplan efter en diskussion inför riksdagsvalet 2002 då 

det fanns en oro över barns minskade fysiska aktivitet. Diskussionen resulterade i ett tillägg i 



 

den gamla läroplanen. och finns nu med i den nya, LGR 11 (Larsson & Meckbach, 2012). När 

tillägget författades startade en försöksverksamhet där man implementerade mer fysisk 

aktivitet under barnens skoldag i vissa kommuner som granskades av Myndigheten för 

skolutveckling. Resultatet visade att i vissa skolor fungerade denna försöksverksamhet bra. 

Medan på många andra håll föll samarbetet samman då bristande motivation och förståelse 

hos pedagogerna och utrymme i skolmiljön, tycktes vara en uppenbar orsak till att det inte 

fungerade (Schäfer-Elinder, Faskunger, 2006). Kopplingar går att göra till Gard (2008) som 

beskriver hur man i Ontario, Kanada införde riktlinjer där barnen i grundskolan skulle utför 

20 minuters intensiv fysisk aktivitet varje dag inom skolans ramar, utöver de kunskapsmål 

och sociala mål som skolan är ålagd att lösa. Grundskolorna som fick till uppgift att 

genomföra detta kände sig ålagda, eller tvingade att lösa ännu ett av samhällets problem och 

att det blev ännu en börda att bära utöver de högre kraven på akademiska resultat samt utökat 

administrativt arbete. Schäfer-Elinder och Faskunger (2006) menar dock att skolan som arena 

har en unik möjlighet att motivera barn till att bli mer fysiskt aktiva. De flesta insatser som 

gjorts för att motverka ett stillasittande har även utförts i skolan för att de flesta barn 

spenderar stora delar av sina dagar där (Nyberg & Ekblom, 2013). Skolan i Sverige som 

institution har gjort ett tydligt ställningstagande för ökad fysisk aktivitet, men hur den ska 

bedrivas finns inte direkt beskriven (Ericsson, 2005a).   

2.6 Familjen 

                                                                                                                                                                                       

Familjen har även den en påverkan på barns stillasittande. Saelens och Kerr (2008) menar att 

relationen mellan föräldrar och barns aktiviteter kan vara starkare för stillasittande beteende 

än för barns fysiska aktiviteter. Stillasittande beteende menar Saelens och Kerr är lättare att 

dela över generationsgränser. Familjen ser mer på tv tillsammans, än ägnar sig åt 

gemensamma fysiska aktiviteter. I en studie av Fuemmler, Anderson och Mâsse (2011) såg 

man att en ökad fysisk aktivitet hos föräldrar ofta leder till en ökad fysisk aktivitet hos barn. 

Samtidigt som barns stillasittande inte kunde relateras till föräldrarnas nivå av stillasittande. 

Saelens och Kerr (2008) menar att trots antalet av aktivitet, inaktivitet, och övervikts studier 

som inkluderar föräldrars influenser är det svårt att dra klara slutsatser kring familjen och 

hemmets betydelse för barns stillasittande beteende. Starka bevis och samband mellan 

influenser från familjen, hemmet och barns fysiska aktivitet går dock att se.  Saelens och Kerr 

pratar om vikten av att föräldrar och vårdnadshavare görs medvetna om att deras attityder och 

beteende kan föras över till barnen och påverka deras stillasittande beteende.  Föräldrar har 

stor inverkan i att influera sina barn av deras egna aktiva beteende och framförallt deras nivå 

av stöd för barnens fysiska aktivitet.                                                                                                               

2.7 Sammanfattning                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         

Forskningen visar på att man måste skilja på framförallt att vara fysiskt inaktiv och att vara 

stillasittande. Stillasittande bör ses som ett eget fenomen avskilt från att vara fysiskt aktiv. 

Människor kan vara fysiskt aktiva men fortfarande ha ett stillasittande beteende i andra 

sammanhang. Forskning har dock visat på att barn som sitter stilla mycket, ofta är de som 

även har en lägre nivå av fysisk aktivitet i jämförelse med andra barn. Studier och forskning 



 

visar på att stillasittande har ökat i dagens samhälle. Mycket beroende av olika sociala 

faktorer och strukturer som ett ökat skjutsande med bil, längre avstånd och en allmänt 

minskande rörelsefrihet hos barn. Den digitala revolutionen har även den haft en stor inverkan 

på barns ökade stillasittande. Barn väljer ofta stillasittande aktiviteter inomhus som datorer 

och tv-spel istället för att aktivera sig utomhus. Miljön inverkar även på hur fysiskt aktiva 

barn kan vara. Regler och förordningar från vårdnadstagare och föräldrar är också en 

bidragande faktor. Föräldrar har stor inverkan på barns stillasittande, där deras egna attityder 

lätt överförs till barnen och att stillasittande ritualer i hemmet är lättare att föredra än aktiva. 

Det går inte att urskilja några tydliga mönster rörande barns stillasittande och vad 

stillasittande kan ge för sjukdomar i vuxen ålder. Övervikt och fetma kan dock kopplas 

samman med ett stillasittande beteende. Studier har även visat på att barn påverkas mentalt av 

att sitta stilla mer än två timmar/dag vilket kan ge upphov till sämre självförtroende och sämre 

resultat i skolan. Undervisningsmiljön uppmuntrar i många fall även den ett stillasittande 

beteende. Ett ökat fokus på kunskapsmässiga resultat i skolan har även spelat in i att fysisk 

aktivitet har negligerats. Skolan har ett ansvar att erbjuda barn mer fysisk aktivitet, detta för 

att motarbeta stillasittandet.  Denna implementering har dock stött på vissa problem när den 

ska tampas om plats med det ökande kunskapskravet och ett ökat administrativt åtagande. 

Kritiska röster menar att den digitala världen har blivit boven i dramat och att väldigt lite 

forskning finns som stödjer tanken att den påverkar barns nivå av stillasittande. Kritik hörs 

även mot en syn som finns rörande dagens generationer som soffpotatisar när det inte går att 

jämföra med hur de var förr. Och att fokus istället borde ligga på dem som är fysiskt aktiva 

och samtidigt har en hög grad av stillasittande. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 METOD 

                                                                                                                                                           

Under detta avsnitt redogörs för det tillvägagångssätt som använts för att belysa studiens 

syfte.  

3.1 Metodval 

                                                                                                                                                            

Vi har utgått från humanvetenskapen som metod, vilket innebär att vi vill förstå beteenden 

hos människor och att tydliggöra mänskliga mönster. Detta står i kontrast till 

naturvetenskapen som vill undersöka något för att sedan förutsäga vad som ska hända (Stukát, 

2005). Med hänsyn till att vi vill belysa tankar och uppfattningar om begreppet stillasittande 

barn hos pedagoger har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. Det är enligt vår mening den 

optimala metoden för att belysa syftet. Kvalitativa studier kännetecknas av att man kan få 

djupare svar av ett mindre antal individer (Kvale, 1997). I vår kvalitativa studie används 

intervjuer. Denscombe, (2009) menar att intervjuer är mer pålitliga än ett frågeformulär som 

kan leda till begränsade svar. I ett frågeformulär finns det inte utrymme för följdfrågor och då 

finns risken att information från respondenten försvinner. (Denscombe, 2009). 

Intervjuer är enligt Kvale (1997) en hantverkskicklighet och hur den fortlöper är mycket 

beroende på intervjuarens känsla för empati och förståelse. Kvale (1997) beskriver hur 

forskare lyssnar till vad människor har att berätta. Intervjuaren hör dem uttrycka synpunkter 

och åsikter med sina egna valda ord och får reda på deras uppfattning om olika ting. Den 

kvalitativa forskningsintervjun försöker få förståelse för världen ur de intervjuades synvinkel. 

I en kvalitativ forskningsintervju byggs kunskap upp i ett samspel och ett utbyte av kunskaper 

mellan två individer som delar intresse kring ett område (Kvale, 1997).  

3.1.2 Validitet/Generaliserbarhet 

                                                                                                                                                                

Hur giltig en studie är kan avgöras genom validiteten. Har man studerat det man hade för 

avsikt att undersöka (Dimenäs, 2008)? Enligt Denscombe (2009) kan inte en kvalitativ 

undersökning sträva efter en hundraprocentig tillförlitlighet. Forskaren är enligt Denscombe 

del av instrumentet där resultatet sedan till stor grad beror på forskarens tolkningar och egna 

uppfattningar.  Om någon annan skulle göra samma undersökning vid ett annat tillfälle, hade 

resultatet med största sannolikhet inte blivit samma, vilket är en viktig aspekt av 

tillförlitligheten i en undersökning. Går det att få fram samma resultat igen och kan man 

generalisera det som studien kommit fram till på ett större plan (Denscombe, 2009)? Vår 

mening med studien har dock inte varit att få fram en generaliserbarhet, utan att söka efter 

pedagogers uppfattningar och tankar kring ett "fenomen". Detta resultat gäller för de skolor vi 

studerat och just de pedagoger vi valt att intervjua.  

3.2 Ramar för intervjuerna 

                                                                                                                                                              

Kvale (1997) beskriver vikten av att den intervjuade bör få en förklaring och bakgrund till 

intervjun. Genom att intervjuaren kort berättar om syftet med intervjun, användning av 

inspelningsmaterial (ex bandspelare) och frågar om den som skall bli intervjuad har några 



 

frågor eller synpunkter innan intervjun börjar. Kvale (1997) poängterar vikten av att skapa 

god kontakt med den som blir intervjuad genom att vara uppmärksam i lyssnandet, genom att 

visa förståelse, respekt och intresse för vad den intervjuade berättar. Samtalet kan avslutas 

genom att intervjuaren återkopplar till samtalet och låter den intervjuade kommentera denna 

återkoppling. 

Vi använder en intervjuguide (bilaga 2) vid intervjuerna. I en intervjuguide anger man de 

ämnen som är centrala för undersökningen och i vilken ordning de kommer att tas upp.  

Guiden kan antingen i stort beskriva de ämnen som skall tas upp eller innefatta ett antal väl 

formulerade och strukturerade frågor (Kvale, 1997). Fokus är en halvstrukturerad eller 

semistrukturerad intervju, vilket innebär att frågorna ses som teman och förslag på frågor. Det 

går på samma gång att göra omstruktureringar, omformuleringar, ändra frågors struktur och 

ordningsföljd för att följa upp svar och berättelser den intervjuade ger (Kvale, 1997). 

Intervjuaren måste vara flexibel med vilka frågor som ställs och i vilken ordning man väljer 

att ställa dem. Det är även viktigt att låta den intervjuade utveckla sina svar och i överlag tala 

mer utförligt (Denscombe, 2009). 

Intervjufrågor kan formuleras och struktureras både tematiskt och dynamiskt. Tematiskt med 

avseende till betydelsen för forskningsämnet i sig. Dynamiskt med avseende till förhållandet 

mellan individerna i intervjun. En bra intervjufråga bör därmed både tematiskt bidra till en 

produktion av mer kunskap och dynamiskt till ett bra samspel och interaktion mellan 

intervjuare och den intervjuade (Kvale, 1997). Kvale (1997) skriver vidare att frågor i en 

intervju bör vara korta och enkla där en uppföljning av frågor sedan kan ske. Det aktiva 

lyssnandet är i centrum och kan enligt Kvale (1997) vara nog så viktigt som förmågan att 

ställa frågorna. 

3.3 Urval 

                                                                                                                                                                        

Vi har undersökt pedagogers syn och uppfattningar, därför har vi valt att intervjua de som har 

erfarenheter av att arbeta inom skolan. Detta menar Dimenäs (2008)  är viktigt eftersom den 

som intervjuvas kan berätta om situationer han/hon varit med om och svaren blir därmed mer 

tillförlitliga. Vårt urval baseras utifrån tidigare kontakt med pedagoger som vi under VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) skapat oss relationer med. Vi har även tagit kontakt med 

pedagoger från slumpvis valda skolor som ligger i vårt närområde. Sju pedagoger har 

intervjuats Vi har haft en strävan i urvalet att få en bredd för att därigenom få en bättre 

helhetsbild genom att välja pedagoger från olika verksamheter och skolor och att de 

intervjuade har varit yrkesverksamma mellan 2 och 30 år. Den största andelen av de 

intervjuade arbetar inom fritidshemmets verksamhet. Detta var ett medvetet val när vi anser 

att fritidspersonal har en helhetsbild över barnens tid i skolan och även skolan som 

organisation som kanske inte klasslärare har på samma sätt, eftersom fritidpersonal ofta 

arbetar med barnen under hela dagen. Alla pedagoger vi frågat har tackat ja till att bli 

intervjuade 



 

3.3.4 Presentation av pedagoger 

                                                                                                                                                     

Pedagog A: (Man) Arbetar som fritidspedagog med barn från åk 4 – 6. Arbetar även som 

resurs under skoldagen. Har varit verksam i 30 år. 

Pedagog B: (Kvinna) Arbetar som fritidspedagog med barn från åk 2 – 3. Arbetar i 

klassrummet under skoldagen. Har varit verksam i ca 30 år. 

Pedagog C: (Man) Arbetar som fritidspedagog med barn från förskoleklass – åk 5. Arbetar i 

klassrummet under skoldagen. Har varit verksam i 2 år. 

Pedagog D: (Man) Arbetar som fritidspedagog med barn från åk 1 – 3. Arbetar i klassrummet 

under skoldagen. Har varit verksam i ca 10 år. 

Pedagog E: (Man)Arbetar som fritidspedagog med barn från åk 1 – 3. Arbetar i klassrummet 

under dagen. Har varit verksam i ca 10 år.  

Pedagog F: (Kvinna) Arbetar som fritidspedagog med barn från åk 1 – 3. Har varit verksam i 

23 år.  

Pedagog G:(Kvinna) Utbildad tidigare lärare och specialpedagog. Arbetar för närvarande i en 

klass tre. Har varit verksam i 35år 

3.4 Genomförande  

                                                                                                                                                           

Vi har genomfört sju stycken semistrukturerade intervjuer. Den första kontakten har skett via 

mail, telefon och personlig kontakt. I mailet skickades en introduktion till vad vi gör och en 

förfrågan om deltagande (se bilaga 1). Sedan har tid och datum för intervjuerna avtalats via 

telefon, mail och personlig kontakt. Deltagarna har fått informationen att vi vill undersöka 

pedagogers uppfattningar om stillasittande beteende hos barn. Respondenterna fick inte ta del 

av våra fullständiga frågeställningar innan intervjutillfället då vi tror att det kunde gett ett 

missvisande resultat. Intervjuerna genomfördes under skol/fritidstid via ljudupptagning med 

en surfplatta vilket vi fick använda oss av för samtliga deltagande pedagoger och med 

anteckningar. Intervjuerna transkriberades sedan till skriftspråk. 

3.5 Analys 

                                                                                                                                                             

Intervjuer transkriberades så snabbt som möjligt efter intervjutillfället. Inspelningarna hade 

bra kvalitet och det var inga svårigheter att urskilja vad vi som intervjuare och de som blev 

intervjuade sade. Vi har angripit empirin genom att efter transkriberingen läst igenom 

intervjuerna ett antal gånger. För att sedan kategorisera, stryka under och jämföra intervjuerna 

med varandra för att hitta likheter och skillnader. Kategorisering av olika centrala delar i 

intervjuerna gjorde det lättare att skapa sig en helhetsbild och jämföra resultat. En viktig del i 

arbetet med empirin var att formulera om meningar pedagogerna sagt för att det skulle passa 

in i presentationen av resultatet. Meningar kan ha formulerats om till några få ord eller slagits 

samman med andra pedagogers svar. Citat har trots detta varit viktigt att framhäva i 



 

presentationen av empirin för att kunna beskriva resultatet och framförallt framföra och 

framhäva känslor hos pedagogerna. 

Vår analys av empirin går att finna stöd för hos Kvale (1997) och hans beskrivning av 

metoder för intervjuanalyser, framförallt meningskoncentrering och meningskategorisering.  

Meningskoncentrering innebär att meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer 

koncist och att långa meningar pressas samman i kortare uttalanden. Meningskategorisering är 

när man kodar i olika kategorier, där långa uttalanden reduceras ner till enklare kategorier. 

Kategoriseringarna baserade sig på begrepp som vi sökte svar på i våra intervjuer. 

Stillasittande, skolans ansvar samt för och nackdelar med stillasittande var centrala begrepp vi 

sökte efter. Dessa begrepp var sedan till hjälp vid vår analys av materialet när vi lättare kunde 

se mönster och kategorier. Genom kategorisering kan en text reduceras till några få tabeller 

eller figurer, eller som i vårt fall, ett antal olika nedskrivna kategoriseringar (Kvale, 1997). Vi 

har inte använt oss av någon enskild metod vid analys av vår empiri. Det har innefattat olika 

metoder och arbetsätt.  Kvale (1997) skriver om "ad hoc" där man använder sig av olika 

angreppssätt vid bearbetandet av empirin. Först läser man igenom materialet för att skapa sig 

en övergripande bild. För att sedan återgå till särskilda avsnitt och räkna olika uttalanden och 

uttryck. I intervjuer som vid en första anblick inte säger så mycket kan man då hitta samband 

och struktur. Detta är något vi känner igen vår analys, där väldigt mycket baserats på att vi 

upptäckt olika mönster och strukturer i intervjuerna samtidigt som vi använt oss av 

kategorisering och koncentrering vid vår analys och bearbetning.  

3.6 Etiska överväganden 

                                                                                                                                                                         

I studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer som 

Dimenäs (2008) presenterar. Informationskravet innebär att de deltagande skall ha vetskap om 

syftet med studien. Vi informerade de medverkande om vårt övergripande syfte redan när vi 

förfrågade om deras medverkan (Bilaga 1) men även innan vi startade intervjuerna. 

Samtyckeskravet innebär att de deltagande har rätt att bestämma över sin medverkan. Vi har 

inte tvingat någon att delta, och informerade även de medverkande att de när som helst kan 

välja att avbryta intervjun. Vi informerade även pedagogerna att det material de gett oss inte 

kommer att användas i något annat syfte än till vår studie, och att det inte påverkar dem 

negativt om de valde att avbryta intervjun. Konfidenitalitetskravet innebär att inga data som 

på något sätt kan identifiera de intervjuade kommer att redovisas. I studien har vi använt 

fingerade namn och inga arbetsplatser eller skolor har nämnts. Vi informerade även de 

deltagande att allt de säger kommer att behandlas konfidentiellt. Den sista riktlinjen är 

nyttjandekravet som innebär att data som samlats in genom intervjuerna endast får användas 

för vårt forskningsändamål. Vår handledare och Examinator är de som kommer att få ta del av 

materialet. Detta meddelade vi även de medverkande i intervjuerna. 

 
 

 



 

4 RESULTAT 
                                                                                                                                                                                                

Här presenteras det empiriska material vi samlat in genom intervjuer med sju pedagoger. 

Empirin presenteras utifrån studiens frågeställningar. 

4.1 Vad är ett ”stillasittande barn”? 

                                                                                                                                                                

Fyra klara aspekter framkom vid intervjuerna rörande vad pedagogerna berättade om deras 

första tanke kring "stillasittande barn". Dessa aspekter var: 

• Skärmar och skärmtid   

• Barn som aldrig är ute  

• Barn som spontanleker mindre  

• Barn som sitter stilla mer under sin vakna tid av dygnet  

Fyra Pedagoger, A, C, D och F kopplar stillasittande barn till skärmtittande och 

datoranvändning. Pedagog C och F tänker direkt på skärmar och tid framför dessa. ”Har man 

inga aktiviteter väljer ofta barn att sitta stilla med en läsplatta eller dator” (Pedagog C). 

Pedagog A och även D tar upp att barns spontan lekande har minskat. Troligtvis beroende på 

barns ökade skärmtittande. Med spontanlek menar Pedagog A barn som är ute och kan leka 

spontant utan någon styrning av ledare på fritiden eller pedagoger under skoltiden. ”Med 

dagens moderna utveckling så ser jag och har förstått att det är mer och mer stillasittande 

barn än spontant lekande barn utomhus. Det är mycket få gånger man ser spontanlek ute på 

fotbollsplaner och i parker numera” (Pedagog A). 

Vid frågan vad pedagogen menar med spontan lek svarar Pedagog A: ”Ja, utan tränare, utan 

ledare, det här brukar jag tänka på ibland, detta gjorde man varje dag i sin barndom själv. 

Och jag ser att på grund av mobiltelefoner, datorer, tv-spel så har stillasittandet hos barn 

mellan 7-12 blivit mer än vad det varit tidigare”. 

Pedagog D berörde även den minskande spontanleken men kopplar först och främst till 

datorer men även läsning: ”Första tanken som slår en är barn som håller på mycket med 

dator och läsning... inte så mycket spontan lek" (Pedagog D). 

Tre pedagoger uttryckte sig lite annorlunda än övriga vid den första tanken om stillasittande. 

Pedagog B kopplar stillasittande till ett barn som aldrig är ute och som ofta väljer att vara 

inne: ”Ett barn som aldrig är ute, ett barn som ofta väljer att göra inne aktiviteter, ja de som 

är inne. Man kan ha inne idrott men det är något helt annat. Men jag tycker att när de är inne 

så sitter de mycket och grejar på”  

Pedagog G kopplar ”Stillasittande barn” väldigt konkret till barn som helt enkelt sitter stilla 

under stora delar av sin vakna tid på dygnet.  

Pedagog E tycker inte att barn var stillasittande. "Jag tycker inte att det är så". Pedagogen 

definierade inte vad han tänkte när han hörde "stillasittande barn" utan menar att barn inte var 

stillasittande och gick i försvar för barns användning av olika skärmar. Pedagogen menar att 



 

stillasittandet som ord har en oerhört negativ innebörd och framförallt att det alltid förknippas 

med att en allmän uppfattning om att stillasittande är direkt kopplat till olika skärmaktiviteter.   

4.2 Pedagogers och skolans ansvar 

                                                                                                                                                                    

I intervjuerna ställer vi frågan om vilken syn pedagogerna har på sitt eget och skolans ansvar 

gällande barns stillasittande. Det framkommer att alla pedagoger var väl medvetna om 

styrdokumenten gällande fysisk aktivitet, men att uppfattningen och genomförandet varierade. 

Alla pedagoger beskriver på något sätt att de kände ett ansvar för att barnen ska erbjudas 

möjlighet att röra på sig under skoldagen, för att detta kunde motverka deras stillasittande.  

Pedagogerna anser att deras största möjlighet att uppfylla kraven i LGR 11 är att barn kan och 

får vara ute och röra på sig.  

Aktiviteterna och ansvarets omfattning ser dock olika ut beroende på vilken ålder det är på 

barnen. Pedagog A, D och E anser att barn i åldrar 10 – 12 år behöver mer stimulans än de 

yngre barnen för att aktivera sig. Pedagog A uttrycker det såhär:” Lite fult kan man säga att vi 

lurar dem till att röra på sig" Med detta menar Pedagogen att man måste göra om rörelsen till 

en lek för att barnen i de äldre åldrarna inte ska tycka att det är tråkigt. Att de inte ska tänka 

på att de rör sig. 

Pedagog G har tidigare arbetet enligt Bunkeflo-modellen, som är ett projekt utformat av 

Ingegerd Ericsson (2003) och genomfört på en skola i södra Sverige i årskullarna 1-3. Målet i 

projektet var att se hur en ökad motorisk/fysisk aktivering under lekfulla former under 

skoldagen kunde påverka barnens skolprestationer. Pedagog G arbetade med 

fadderpromenader tillsammans med barnen. Dock anser pedagogen att de utökade momenten 

i läroplanen gjort att tiden inte räcker till. Pedagogen menar trots detta att det ska vara 

accepterat att röra på sig om barnen blir trötta av att sitta stilla. Pedagogen arbetar med rörelse 

utifrån barnens behov. Känns det som att barnen behöver en extra rast läggs det in, eller olika 

övningar i klassrummet som gör att barnen får ”avreagera” sig lite. Även Pedagog B berättar 

hur barn i klasser som man vet har ett stort behov av att få röra på sig kan få möjlighet att 

aktivera sig under lektionstid: ”Barn som man vet att de bara behöver räcka upp handen eller 

göra ett litet tecken... Så kan man gå ut och gå två varv i korridoren eller göra en löparrunda 

runt skolan... Sen kommer man in och sätter sig igen och kan fortsätta jobba”(Pedagog B). 

Pedagog F pratar om att arbetslaget tagit aktiv ställning mot att köpa in dataspel och att 

användning av läsplattor inte förekommer på fritids. Pedagogen ser inte att de ”handikappar” 

barnen genom att presentera andra former av aktiviteter än spel och stillasittande göromål. "Vi 

behöver uppmuntra andra saker". Pedagogen menar att skolan och fritidshemmet kan 

fokusera på andra saker än vad hemmet gör och att det är ett viktigt ansvar som pedagog. 

4.2.1 Hemmet - skolan 

                                                                                                                                                         

Samtliga pedagoger pratar om samarbetet mellan hem och skola när det gäller ansvaret för 

barnens stillasittande. Enhälligt menar pedagogerna att skolan kan erbjuda aktiviteter och visa 

på möjligheter, men att det i slutändan är föräldrarnas/vårdnadshavarens ansvar att barnen får 



 

ett aktivare liv. Pedagog F lyfter att det finns känsliga aspekter av stillasittande som kan vara 

svårt för föräldrar/vårdnadshavare att acceptera. Pedagogen menar att barns övervikt och 

dåliga självkänsla är ett sådant ämne, och menar att föräldrar/vårdnadshavare är medvetna om 

problematiken men att de ofta behöver stöd om de ska kunna förändra sin situation.   

Pedagog A, B, C, och F menar att det inte nödvändigtvis behövs några stora förändringar i 

föräldrarnas/vårdnadshavarens men även pedagogers beteende för att barnen ska få en annan 

syn på rörelse i vardagen.  Där framförallt vuxnas förhållningssätt är avgörande: ”Barn gör 

inte som vi säger, barn gör som vi gör...” (Pedagog B). ”Vi vuxna har gjort dem lata” 

(Pedagog C.) Det kan räcka med att gå eller cykla till affären. Att inte skjutsa barnen till/från 

skolan eller åka på utflykter till skogen. Eller att bara vara aktiv tillsammans med barnen var 

några av de förslag som intervjupersonerna gav. Pedagog A pratar om vikten av att 

föräldrar/vårdnadshavare görs mer uppmärksamma på vad stillasittandet kommer ha för 

konsekvenser för deras barn. Pedagogen menar att denna vetskap inte alltid finns hos 

föräldrarna.  Pedagog B upplever att föräldrar skjutsar sina barn mer till och från skolan. 

Pedagog F pratar om att föräldrar inte tillåter sina barn att leka nämnvärt i närområdet.  Detta 

tror pedagogen beror på att föräldrar har svårt att släppa kontrollen över sina barn beroende på 

rädslor. ”Vårt sätt att ha barnen är att ha dem väldigt nära oss. Vuxna är rädda att något ska 

hända vilket gör att man inte vågar släppa iväg barnen. Barn idag kanske inte far till skogen 

eller klättrar på klipporna för att vi vuxna är så rädda om dem” (Pedagog F). Pedagog D tror 

att bekvämligheten har en stor betydelse och påverkar barnen mycket ”Det är klart att det 

känns bekvämare att duka fram lite mys och slå på tv:n, än att gå ut och hitta på något 

tillsammans” (Pedagog D). 

4.3 Skolmiljön 

                                                                                                                                                                    

Under intervjun berättar pedagogerna om sin syn på miljön och framförallt skolmiljöns 

betydelse och inverkan på barns stillasittande. Samtliga pedagoger gör under intervjuerna en 

distinktion mellan att vara ute och inne under skoldagen. Stillasittandet kopplas till att vara 

inomhus, där lugnare aktiviteter dominerar. Pedagogerna vrider och vänder på problematiken 

kring skolmiljön. Samtliga kommer till en slutsats att skolmiljön har en signifikant betydelse 

om barnen ska stimuleras till lek och rörelse som pedagogerna kopplar till motsatsen av 

stillasittande. Gällande innemiljön finns det uppfattningar om att den inte är anpassad för 

rörelse och att det blir ett större kontrollbehov då många barn finns på relativt liten yta. 

Pedagog A är av den bestämda uppfattningen att skolgårdens utformning är mycket viktig för 

att barnen ska kunna initiera egna lekar. Pedagog D gör jämförelser med arbete i en större stad 

med mycket begränsat skolgårdsutrymme och pekar på närhet till skog, lekparker och öppna 

ytor som viktiga faktorer för att främja lek och rörelse hos barnen. ”Vår skolmiljö uppmuntrar 

till rörelse och aktivitet... även närområdet uppmuntrar till rörelse, skolans placering rent 

geografiskt... så det finns inga hinder att röra på sig”(Pedagog D).   

Utemiljöns betydelse för pedagogerna går inte att understryka nog. Det är bara pedagog G 

som inte pratar något speciellt om inne- och utemiljön. Miljön verkar överlag ha en central 

roll i arbetet och ett viktigt redskap i verksamheten men även som en motpol till 

stillasittandet. Pedagog E säger att om inte utemiljön varit så bra som den är hade skolan och 



 

fritids haft stora problem när lokalerna i sig själva är väldigt små och inte alls stimulerar till 

rörelse. Framförallt Pedagog B, C och D framhäver utemiljöns betydelse. Pedagog B uttrycker 

det så här:" Alla skolor borde egentligen ligga med en skogsdunge på baksidan. Att man även 

kan gå dit på skolraster" (Pedagog B). Pedagog B fortsätter: ”Om man tittar när man är ute 

på skolgården på fritids, eller ute under skoldagen på en rast. Det är sällan några barn som 

bara sitter någonstans egentligen. Om det inte är så att de sitter och leker” (Pedagog B).   

Pedagog B och C är till och med inne på spåret att kunna utnyttja utemiljön mer under 

skoldagen och att kunna flytta ut delar av undervisningen mer. "Jo men nog tror jag man kan 

utnyttja utemiljön mer under skoldagen. Det finns många barn som har svårt att sitta still. 

Mycket av det du tagit i och gör med händerna och kroppen fastnar i knoppen" (Pedagog B). 

"Jag skulle vilja om man ser rent skoldagsmässigt att vara ute mer, flytta ut pedagogiken i 

närmiljön.  Jag tror inte att alla barn är gjorda för att sitta vid en skolbänk och lära sig 

talen” (Pedagog C). Sammantaget visar det sig att Pedagogerna har uppfattningen att ute 

aktiviteter är starkt förknippat med rörelse. 

4.3.1 Ute ses som rörelse, Inne är stillasittande 

                                                                                                                                                                

Under intervjuerna och framförallt när samtalen kom ni på miljö visades en samlad bild av att 

inne aktiviteter i stora drag förknippas med stillasittande, medan att gå ut är dess raka motsats.  

När stillasittande kom på tal började pedagogerna direkt prata om utemiljön och uteaktiviteter 

som en direkt motpol till stillasittandet. Pedagog F uttrycker sig så här: ”Vill du röra på dig 

får du gå ut”. Vilket inte bara visar på utemiljöns betydelse, men även att inomhusmiljön inte 

förknippas med rörelse utan med stillasittande. 

Pedagog B pratar om hur barnen ofta väljer att vara kvar ute och att barnen sällan klagar: 

”Jag tycker att de är ganska duktiga på att när det är bra väder, att de då ofta väljer att vara 

kvar ute efter en rast om de får chansen eller att de väljer att gå ut på fritidstiden. Det är 

sällan något gnäll om att vara ute”. Pedagog C berättar att det till stor del är uteaktiviteterna 

som styr och att stillasittande aktiviteter erbjuds inne: ”Uteaktiviteterna styr, jag erbjuder inte 

heller så mycket datortid, visst har de begränsad tid varje vecka men jag upplever att de vill 

vara ute på den tiden” Pedagog C fortsätter att berätta: ”Vi har alltid en utedag. Men som 

sagt, det är aldrig något problem att få ut barnen. 

Pedagog D berättar att han upplever att de har barn som är skickliga på att leka och vill vara 

ute: ”Den här tiden har sandlådorna tinat fram och det finns mycket möjligheter till utelek. Vi 

har lekskickliga barn kan man säga. Dom är duktiga på att vara ute och leka och vara 

aktiva”.  Pedagog F pratar om hur innevistelsen blir till stillasittande aktiviteter och hur 

utemiljön är det som stimulerar rörelse hos barnen ”Att ta sig ut och ordna aktiviteter men 

samtidigt att bara vara ute. Utrymmet inne medför att det blir mer stillasittande aktiviteter. 

Uterummet är det som främjar rörelse för barnen”. Detta var även något centralt för Pedagog 

E, som arbetar i små och trånga lokaler och berättade hur innevistelser på fritids och skolan 

automatiskt blir väldigt stillasittande på grund av att lokalerna är trånga. 



 

4.3.2 De äldre barnen är mer stillasittande 

                                                                                                                                                          

Pedagog E pratar om hur han upplever att innemiljön leder till stillasittande bland speciellt de 

äldre barnen. Pedagogen arbetar under skoldagen i en årskurs 5-6:a och ser hur barnen blir 

mer stillasittande när de tillåts vara inne på raster från årskurs fem: ”Nu är jag i en fem-sexa. 

Och de har faktiskt innerast om de vill... Så där blir det ju stillasittande” Vid frågan om vad 

barnen gör inne svarade Pedagog E: Ja ibland har de datortid. Ibland sitter de och snackar 

skit... Lyssnar på musik... så då blir det stillasittande". 

Raster inomhus verkar ha en stor inverkan på barns stillasittande. Pedagog D beskriver hur 

utevistelsen inte längre lockar när barnen börjar årskurs fyra. De får längre skoldagar och har 

kanske bara en timme på fritids och väl på fritids vill de bara hänga eller sitta vid dator. ”På 

rasterna försöker de sitta inne så länge som möjligt, de tycker att det är jobbigt att vara ute. 

Det är som att mellan trean och fyran händer det ganska mycket över en sommar” ” (Pedagog 

D). Pedagog A arbetar med barnen i åldern 10-12 och ser barnens minskade lust att vara ute, 

och deras mer stillasittande tillvaro på raster med mobiltelefoner och ”häng” som ett problem. 

Pedagogen upplever att många inte orkar röra sig på idrottslektioner eller tycker det är tråkigt. 

Som reaktion på detta har en aktivitet skapats där barnen samlar poäng genom att genomföra 

aktiviteter ute. Samtidigt som personalen inom denna verksamhet försöker att leka fram 

rörelseglädjen, genom att som pedagogen säger ”Lite fult kan man säga att vi lurar dem till 

rörelse. Men eftersom att det blir ett nöje, blir det inga krav eller besvärligt heller” (Pedagog 

A).  

4.4 Fördelar med stillasittande 

                                                                                                                                                              

Under intervjuerna frågar vi pedagogerna om de såg några fördelar med stillasittande. Vilket 

de knappt gjorde. Det som kom fram och som samtliga pratar om är att ibland måste barn sitta 

stilla för att kunna koncentrera sig under lektioner eller på prov.  Eller att barn ibland behöver 

lugn och ro, och får då det genom att göra lugna, stillasittande aktiviteter som att läsa och 

pyssla. Koncentrationen är dock dominerande och något som alla pedagoger berör i 

intervjuerna på något sätt.   

Pedagog G menar att en positiv faktor av stillasittande är att barn tränar på att koncentrera sig. 

Att kunna fokusera på saker som ska göras klart. Pedagog F är inne på liknande spår: ”Jag vet 

inte, barnen kanske lär sig något om de sitter still… det handlar mer om 

koncentrationsförmåga. Stillasittande i sig… för att det ska vara positivt ska det komma på 

rätt ställe” 

Pedagog D uttrycker så här: ”Positiva effekter? Ja det är väl det här med koncentrationen. 

Man ser ju många som sitter och ritar och läser, de barnen är ju ofta duktiga i skolan. De är 

ju vana att sitta och vara i sig själva kan man säga. Många upplever också att det ger lugn 

och ro… Många hävdar att det inte går att få lugn och ro under dagen. Men barnen som vill 

läsa kan sätta sig i vilket rum som helst och känner inte att de blir störda av de andra barnen. 

Så de har nog lättare att varva ner och koppla av… så den biten är ju positiv… så 

stillasittandet är inte bara negativt”  



 

Pedagog B menar att när det är undervisning ser man gärna att barnen sitter stilla ”Fördelar 

med stillasittande? Ja det är väl i ett undervisningssammanhang, kan jag tänka mig. Att de 

sitter stilla då”. 

Pedagog A uttrycker sig på liknande sätt som Pedagog B ”Man måste ha en förmåga att 

koncentrera sig på ett fokus här och nu… för att kunna göra nationella prov… för att kunna 

lösa problem… för att kunna verkligen fokusera så att du kan tillsammans med andra hitta till 

exempel en matematisk lösning. Den här delen av stillasittandet ser jag inte som ett dugg 

oroande, utan vi måste lära barn att koncentrera sig ordentligt”(Pedagog A) 

Pedagog C tar upp en annan aspekt av fördelar med ett stillasittande, kopplat till att känna 

kontroll över stora barngrupper. Pedagogen menar att har man en stor barngrupp så vill man 

oftast att de ska aktivera sig i lugna och då ofta stillasittande aktiviteter för att man helt enkelt 

har bättre överblick över alla. Har man 50 barn menar pedagogen att det är en tanke som 

kommer oundvikligt: ”Har man 52 barn på 2 personal och är inne... ja då kanske man vill ha 

stillasittande barn" (Pedagog C). Även Pedagog B menar att ibland, under ett fritidsmöte vill 

man att barnen skall sitta stilla, kopplat till att de ska koncentrera sig.” Om man ska ha ett 

fritidsmöte, då är det väl enda gången man känner att visst vore det bra de sitter ner i 10 

minuter” (Pedagog B). 

 4.5 Nackdelar med stillasittande                                                                                                                                        

Efter att vi pratat med pedagogerna om det positiva med stillasittande, ställde vi frågan vilka 

negativa aspekter de såg av stillasittandet. Negativa aspekter var mer självklara än positiva 

och samtliga pedagoger var överens om ett antal punkter som kan kopplas till negativa 

effekter av stillasittande: 

• Social inkompetens 

• Trötthet 

• Koncentrationssvårigheter, övervikt, dålig kroppskontroll (motorik), dålig självbild 

• Lathet 

• Dålig kroppsuppfattning 

Den sociala inkompetensen bottnar enligt pedagog F i att barnen känner oförmåga att kunna 

delta i lekar som kräver en motorisk säkerhet. Pedagogen menar att barnen vill, men inte orkar 

eller kan utföra vissa rörelser som ingår i en given lek. Detta medför att barnet känner sig 

utanför och inte kan delta i händelsernas centrum.  Alla pedagoger hänvisar till ett samband 

mellan stillasittande och trötthet som leder till att barnen får svårare att koncentrera sig. 

Pedagog B, C och D anser till och med att barnen blivit latare som en negativ aspekt av 

stillasittande.  

”Spontant kan man säga att barn som sitter stilla blir lata. Ofta när man pratar med barn om 

vad de gjort i helgen? Många säger att de bara var hemma och spelade dator och så. Följer 

man dem under en 5-6års period ser man en tydlig nedåtgående spiral i vad de klarar av rent 

fysiskt” (Pedagog D).  



 

”Barn är överlag mer lata nu än när jag började jobba. Då var det knappast några barn som 

blev skjutsade till och från skolan. Alla barn idag blir i princip skjutsade till och från skolan! 

(Pedagog B).   

”Visst har barn blivit latare, eller rättare sagt vi vuxna har gjort dem latare” (Pedagog C).  

Pedagog E relaterar nackdelarna till trötthet och koncentrationssvårigheter, framförallt när 

barnen återkommer till skolan efter en helg har pedagogen upplevt dessa nackdelar och 

kopplar detta till stillasittande när pedagogen ofta pratar med barnen om vad de gjort i helgen. 

Då har det ofta framkommit att barnen spelat dator/Tv-spel hela helgen. Även Pedagog G 

relaterar till koncentrationssvårigheter och ser att barn som man anar sitter mycket stilla 

hemma kan lida av det och trötthet i klassrummet. 

Pedagog B pratar om att barnen får sämre kroppsuppfattning, vilket medför att de inte lär 

känna sin kropp:” Barnen måste veta var kroppen börjar och slutar, veta hur mycket kroppen 

klarar av och vad den kan användas till”. Att barnen oftare får skjuts mellan hem och skola är 

ett mönster som både pedagog B, C och D kunnat se. Att barn blir skjutsade i större 

utsträckning mellan olika aktiviteter på vardagen är även en aspekt som bidrar till den 

tilltagande latheten, anser pedagogerna.  

4.6 Relationen mellan fysisk aktivitet och stillasittande 

                                                                                                                                                                        

I litteraturinledningen nämndes att fysisk aktivitet och stillasittande kan ses som två skilda 

begrepp. Som individ kan du vara fysisk aktiv men ändå ha ett stillasittande beteende på 

samma gång. Pedagogerna vi intervjuade är alla medvetna om problematiken och lyfter vissa 

aspekter som är viktiga huruvida de ska medvetandegöra barnen om sina egna beteenden: 

• Barn gör som vuxna gör, inte vad de säger (den vuxne är förebilden). 

• Erbjuda alternativ till stillasittande aktiviteter. 

• Skapa lust att röra på sig och se nyttan i att röra sig. 

• Sammanhanget mellan idrott och hälsa. 

• Pedagogens egen inställning till rörelse och fysisk aktivitet. 

• Inte skapa tvång eller olustkänslor kring den fysiska aktiviteten, hitta en nivå som 

fungerar för alla barn. 

”Det finns ju barn som har ont i nacken idag och det beror inte på att de rört sig för lite, utan 

att de suttit för mycket stilla” (Pedagog F). En slutsats pedagog C drar är att barn gör som 

vuxna gör, inte som vuxna säger. Alla pedagoger är medvetna om de hälsorisker som följer 

med ett stillasittande beteende och de pratar enligt utsago mer om hälsa med barnen idag än 

vad man gjort tidigare. Pedagog G som är klasslärare poängterar vikten av att även under 

lektioner erbjuda barnen att få röra på sig om man märker att de behöver det. Pedagogen 

menar att raster inte är tillräckligt för att tillfredställa barns rörelsebehov. 

Pedagog D uttrycker en oro över barns stillasittande och menar att vara fysiskt aktiv kommer 

att gynna individen i det långa loppet. Pedagogen menar att barnen behöver bli medvetna om 

hur kroppen fungerar och vilka behov vi åsidosätter när vi inte rör på oss. ”Förhoppningsvis 



 

får man barnen att röra på sig, men det ska inte ske så medvetet. Det ska vara skönt att vara 

ute”(Pedagog D). 

Samtliga pedagoger anser att deras egna ansträngningar förhoppningsvis leder till att barnen 

själva tar initiativ till att leka och röra på sig. Pedagog A pratar mycket om samarbete mellan 

föräldrar och skola som den viktigaste faktorn.  Pedagogen ser den största möjligheten att 

motverka barns stillasittande om skolan visar på aktiviteter samt anordnar föreläsningar och 

gemensamma aktiviteter tillsammans med föräldrarna. Där framförallt föräldrar bör ta ett 

större ansvar att hemma prata med sina barn om konsekvenser som ett för mycket 

stillasittande kan leda till. 

4.7 Resultatsammanfattning 

                                                                                                                                                                         

Resultatet har visat att stillasittande för pedagogerna är kopplat till användning av olika 

digitala media och sittande framför skärmar. Det är bara pedagog E som inte gör någon direkt 

koppling till skärmtid, digital media och stillasittande. Inomhus och innemiljöer är även det 

kopplat till stillasittande. Utemiljön är dess raka motsats där rörelse och fysisk aktivitet är en 

självklarhet.  Även att barn aktiverar sig mindre i spontana lekar nu än tidigare är någonting 

pedagogerna kopplar stillasittande till hos barnen. Utomhusaktiviteter och framförallt miljöns 

utformning och innehåll framkom som en central punkt i resultatet kopplat till barns 

stillasittande. En stimulerande utemiljö ger mycket gratis och är oerhört viktig för att 

motverka stillasittande hos barn. Synen att vara inomhus även under skol/fritidstid är 

förknippat med att man ska ta det lugnt och inte "röra" sig för mycket. Pedagogerna tycker att 

de flesta barnen är aktiva av naturen och finns det incitament till fysisk aktivitet tar sig barnen 

an det utan klaga. Pedagog A, D och E ser att när barnen blir äldre, oftast vid starten av 

mellanstadiet i 10-12 års ålder blir stillasittande vanligare pga. av möjligheter till inneraster, 

längre skoldagar men även att fysisk aktivitet ses börjar ses som något tråkigt. 

I resultatet kom det även fram att ansvaret pedagoger och skolan har för att motverka barns 

stillasittande är att framförallt att erbjuda och göra det möjligt för barn att aktivera sig fysiskt. 

Pedagogerna ansåg även att skolan har ett ansvar att göra barn mer medvetna om 

stillasittandets konsekvenser. Pedagogerna menar att även föräldrar har ett stort ansvar. 

Speciellt gällande att bli uppmärksamma på stillasittandets konsekvenser och att föregå med 

gott exempel. Gällande fördelar och nackdelar som pedagoger såg kring stillasittande visar 

resultatet på att få fördelar ses med stillasittande. Fördelarna som angavs kopplade 

pedagogerna till förmågan att kunna koncentrera sig under prov, lektioner eller vid lösningar 

av en uppgift. Det framkom även att vissa barn ibland mår bra av att få ta det ”lugnt”. 

Nackdelarna kan kopplas till att barn får en sämre social förmåga, blir latare, blir motoriskt 

eftersatta och får en sämre förmåga att lära sig saker.  Pedagogerna har framförallt märkt att 

barn blir okoncentrerade av att sitta stilla mycket.  Resultatet anger även att många pedagoger 

ser det som en central aspekt att barn får möjlighet att röra på sig under lektionerna. 

Möjligheten att flytta ut skoldagens pedagogik mer när många barn inte alls är skapta för att 

sitta still menar vissa pedagoger kan bidra till mindre koncentrationssvårigheter.  



 

Resultatet visade även att det finns en medvetenhet om att fysisk aktivitet inte av sig självt 

behöver reducera barns stillasittande. Pedagoger har sett att trots att barn rör på sig har de 

symptom som grundar sig i att de suttit stilla för mycket. Pedagoger pratar även om att man 

måste stimulera barnens lust och glädje i att röra sig och framförallt få in hälsoaspekten i både 

idrottsundervisningen och i den dagliga verksamheten. Att fysiskt aktivera barn menar ändå 

pedagogerna har en positiv inverkan på att barn faktiskt sitter stilla mindre, speciellt i 

kombination med att man pratar med barnen om stillasittandets konsekvenser



 

5 ANALYS OCH DISKUSSION 
                                                                                                                                                                

I detta avsnitt analyserar vi vårt resultat med hjälp av våra frågeställningar och tidigare 

forskning. Detta följs sedan av en diskussion där aspekter berörs vi funnit intressanta under 

arbetets gång. 

5.1 Analys  

                                                                                                                                                                              

Vad tänker pedagoger på när de får höra beskrivningen ”stillasittande barn”?  

Att samhället har förändrats i och med den digitala revolutionen är i sig inget nytt. Utbudet av 

stillasittande underhållning ökar markant i omfattning och har enligt Jansson & Danielsson 

(2003) lett till att barns fria lek minskat. Resultatet visar att samtliga pedagoger gör någon 

form av koppling mellan digitala media och stillasittande vanor hos barn. Folkhälsoinstitutet 

(2012) och Hardy et al. (2012) menar att sociala förändringar i samhället tros vara en orsak till 

att mer tid tillbringas framför olika skärmar. I resultatet ser vi många likheter i pedagogernas 

uppfattning om var barnen sitter still och framförallt vad de sitter stilla med. Mer tid vid 

skärmbaserad underhållning leder till att barnen ”tar” tid från att röra sig till att sitta stilla. 

Detta verkar även påverka deras förmåga att spontant leka vilket pedagoger i studien sett och 

reflekterat över. Det finns givetvis en social aspekt av att spela tv – och data spel tillsammans 

och barnen får nya kunskaper som "vuxenvärlden" kanske inte förstår, eller väljer att 

negligera som en pågående fluga. Eller att de vuxna har otillräcklig kunskap om den digitala 

världen barnen ägnar sig åt. Pedagog E relaterade inte stillasittande till skärmtittande och 

menade att begreppet var väldigt negativt laddat. Pedagogen tyckte inte att "det var så" när 

denne skulle beskriva vad den tänkte på när beskrivningen kom upp Pedagogens synpunkter 

går att koppla till Gard (2008) som påstår att det finns risker i att stämpla en hel generation av 

unga människor utifrån gamla stereotyper. Enligt Gard råder det en oetisk tolkning av 

populärmedia och forskningsrapporter på barns vardagliga vanor. Pedagog E var av den 

uppfattningen att tid framför en dator inte enbart kan ses som något negativt. Pedagogen 

använder dator mycket på sin fritid och anser att mycket gott har kommit av detta. Pedagog E 

menar att kunskap som ”dagens barn” får genom att använda mycket dator kommer att gynna 

dem i framtiden. 

Hur ser pedagogerna på sitt eget och skolans ansvar när det gäller stillasittande barn? 

Att barn idag har mindre möjlighet att röra sig kan enligt Stratton, Fairclough och Ridgers 

(2008) bero på föräldrars oro över barnens säkerhet. Faskunger (2008) skriver om vuxnas 

kontroll som en begränsning i barnens rörelsefrihet. Barn blir skjutsade till och från skolan, 

till aktiviteter och kompisar på fritiden.  Detta medför att initiativet och lusten till fysisk 

aktivitet avtar. I resultatet ser vi att de intervjuade pedagogerna var överens om att skolan kan 

erbjuda möjligheter till fysisk aktivitet och skapa en lustfylld inställning till att röra sig. En 

pedagog ansåg att skolan kunde visa barnen andra saker än användning av dator och läsplattor 

och istället främja barnens lust att leka och ha kul under dagen.  



 

Samtliga pedagoger eftersökte ett samarbete mellan hem och skola när det gäller barns 

stillasittande. Pedagogerna ansåg sig kunna erbjuda aktiviteter och visa på fördelar med ett 

mer rörligt liv, men att i slutändan måste även föräldrar vara med och ta ett större ansvar 

vilket vi i resultatet ser att pedagoger inte tycker att föräldrar gör. Stratton, Fairclough och 

Ridgers (2008) pekar på ett antal faktorer som har en betydande roll för hur synen på fysisk 

aktivitet i skolan har förändrats. Skolans mer akademiska krav på barnen, mindre 

idrottstimmar, färre raster och barns deltagande i sportsliga aktiviteter efter skoltid är några av 

de faktorer som belyses i författarnas studie. Samtidigt som förutsättningarna tycks försämras 

ser vi i resultatet att inställningen till att barn ska ges möjlighet att röra på sig förbättras. En 

pedagog menar att barnens behov får styra i vilken grad extra fysisk aktivitet läggs in i 

undervisningen. ”Det ska vara ok att röra på sig om man blir trött av att sitta stilla” 

(Pedagog G).  

Pedagoger menar att de själva och skolan har ett ansvar, men att även föräldrar bör och ska ta 

ett större ansvar gällande stillasittande och dess konsekvenser. Precis som i Piché, Beynon & 

Harris (2010) studie finns det en syn hos vissa pedagoger att föräldrar är dåliga förebilder och 

att de måste göras mer medvetna om konsekvenser som gäller deras barn. Den stora 

skillnaden är att pedagoger i vår studie inte verkar känna någon uppgivenhet eller tvång att 

lösa ett socialt problem vilket Gard (2008) visar på har varit fallet i Ontario, Kanada där 20 

minuters intensiv fysisk aktivitet skulle genomföras varje dag.  

Skolan skall erbjuda barnen daglig fysisk aktivitet inom ramen för skolans verksamhet 

(Skolverket, 2011). Ansvaret relaterade pedagoger till detta. Men hur det ska genomföras 

tolkar pedagoger olika. I studien verkar inte pedagoger känna någon större uppgivenhet kring 

barns stillasittande eller något tvång att erbjuda fysiska aktiviteter. Att aktivera barn till 

rörelse och motverka deras stillasittande blir väldigt spontant och utan några riktlinjer vilket 

kan påverka pedagogers syn på deras ansvar positivt. Pedagoger tittar på sin egen roll och vad 

de kan göra. Man söker ett samarbete med föräldrar och önskar en bättre kommunikation. Hur 

samarbetet och kommunikationen ser ut är inte klarlagd i denna studie.  

Hur ser pedagogerna på för- och nackdelar med stillasittande? 

Pedagogerna ser få fördelar med stillasittande. Sex av sju pedagoger nämner att en fördel är 

att barnen kan koncentrera sig bättre om de sitter stilla. Vi har inte hittat någon forskning som 

belyser några direkta positiva effekter av stillasittande. De nackdelar vi ser är att barnen 

riskerar att utveckla sämre självkänsla när de inte är motoriskt kompatibla med sin 

omgivning. Folkhälsoinstitutet (2012) har i en studie visat på samband när det gäller barns 

skärmtid kopplat till ökad fetma, sämre kroppskontroll (motorik), avvikande sociala mönster 

och sämre skolresultat. Dessa faktorer leder till att barnet utvecklar en sämre självkänsla. 

Minskar barnen sitt stillasittande och aktiverar sig fysiskt kan det enligt Stensel et al (2008) ha 

hälsofrämjande effekter.  En annan nackdel som framkom i resultatet är att pedagoger tycker 

att barn får en sämre förmåga att koncentrera sig om de sitter stilla mycket. Forskningen 

gällande stillasittandets inverkan på barn har gett blandade resultat och det har inte gått att 

tydliggöra något klart mönster då effekter av stillasittande inte hunnit visa sig i olika 

sjukdomar (Nyberg & Ekblom, 2013; Stensel, et al., 2008; Biddle, 2007). Men pedagogerna 



 

tycks ändå se effekter av stillasittandet hos barnen och kopplar dessa till olika problem, 

framförallt mentala sådana som att barnen blir osociala, får svårt att koncentrera sig. Fysiska 

som problem med motorik, övervikt, ont i nacke och leder, trötthet och en försämrad 

kondition är ytterligare symptom som pedagogerna sett.  

Hur ser pedagogerna på relationen mellan fysisk aktivitet och stillasittande? 

Arbetet hos pedagogerna har i de flesta fall som mål att fysiskt aktivera barnen. Reflektionen 

över att stillasittandet som fenomen är något som kan behöva behandlas separat existerar inte 

alltid. Pedagoger i undersökningen som är inbegripna i problematiken ser att barn t.ex.  ar 

problem med värk i nacke och skuldror. De menar att detta kan härledas till att de är 

stillasittande samtidigt som de är fysiskt aktiva. ”Det finns ju barn som har ont i nacken idag 

och det beror inte på att de rört sig för lite, utan att de suttit för mycket stilla” (Pedagog G). 

Pedagogerna har börjat prata med barnen om hälsa men även vad deras stillasittande kan få 

för konsekvenser när de blir äldre.  

Vilken påverkan anser pedagoger att skolans miljö har på barns stillasittande? 

I resultatet visas att pedagogerna anser att miljön påverkar barnen när det kommer till lusten 

att röra på sig. Samtliga pedagoger menar att en genomtänkt utemiljö kan stimulera barn till 

fysisk aktivitet. Utemiljön är starkt sammankopplad med rörelse. Inomhusmiljön ses däremot 

som en "lugn" och stillasittande miljö. Om barn vill röra på sig får de helt enkelt gå ut. 

Löfdahl (2004) menar att en bra fysisk miljö stimulerar till en variation i barns lekar. En dåligt 

genomarbetad struktur av miljön medför enligt Veitch, Timpero, Crawford, Abbot, Giles – 

Corti & Salmon (2011) att barnen kan avskräckas till fysisk aktivitet. Vi ser i resultatet att 

pedagoger värdesätter utemiljön väldigt mycket och och att en bra sådan ger skolan och 

pedagoger mycket gratis i form av att barnen stimuleras till att röra på sig när de är ute.  

5.2 Diskussion 

                                                                                                                                                                  

Fokus i denna studie har varit att undersöka olika pedagogers syn och uppfattning om det 

stillasittande barnet kopplat till skolans verksamhet. Ordet ”stillasittande” förkommer ofta i 

det allmänna ”surret”, men vi saknade djupare insikt om vad stillasittande kan betyda. Genom 

att ta del av pedagogernas uppfattningar har vi skapat oss en bredare förståelse för vad 

stillasittande kan innebära och vad det får för konsekvenser i skolan och i de övriga samhället. 

Intervjuerna och tidigare forskning har hjälpt oss börja nysta i några aspekter av stillasittande 

som vi funnit intressanta och kommer att diskutera här. Det första handlar om att det finns en 

dubbelsidighet kring koncentration kopplat till stillasittande.                                                                               

För att överhuvudtaget kunna fungera i skolans vardag, tror pedagogerna att man i stor grad är 

tvingad att sitta still. Pedagogerna anser att en positiv effekt av stillasittande är att barnen kan 

koncentrera sig i en lärandesituation. De talar samtidigt om att barnen blir okoncentrerade av 

att sitta mycket stilla under skoldagen. Det intressanta är att fundera över om koncentrationen 

egentligen har något med stillasittande att göra och vad den synen grundar sig i. 



 

I resultatet har vi sett att skolans miljö både inne och ute har varit en central faktor när det 

kommer till både barns vilja och behov av att röra sig. Miljön påverkar även deras 

stillasittande beteende. Inomhusmiljöerna är ofta inte konstruerade för att man ska kunna 

aktivera sig. En syn hos pedagogerna finns att barn inne ska eller bör ägna sig åt lugnare 

aktiviteter. En miljö både inne och ute som signalerar fysisk aktivitet tror vi är ett bra 

incitament för att motverka stillasittande och uppmuntra till rörelse och lekar. Lekar som i sin 

tur har en central roll i barns dagliga fysiska aktivitet när de oftast inte är planerade eller 

strukturerade. Genom leken får barn möjlighet att utveckla sin fantasi och bearbeta vardagen, 

men även att de fysiskt aktiverat sig på ett sätt som inte är ”påtvingat” eller styrt av 

pedagoger.  En god stimulerande miljö med många möjligheter till lekar ger verksamheten 

mycket ”gratis” gällande skolans och pedagogers ansvar att aktivera barnen och för att kunna 

motverka ett stillasittande beteende. Speciellt i de fall när man har barn i sin verksamhet som 

är duktiga på att aktivera sig själva. De kan vara en inspiration till barn som inte har lika nära 

till den spontana leken. 

Genom våra samtal med pedagogerna ser vi att stillasittandet generellt ökar med stigande 

ålder (10-12 år). Pedagoger har sett att barnen börjar tycka att röra sig är tråkigt och 

sammanlänkar rörelse med idrottsämnet.  Men även att barnen ges en möjlighet att välja att 

vara kvar inne på raster och får ökad tid inomhus på fritids. När barnen blir äldre (10 – 12 år) 

är det även mycket som ska hinnas med under lektionstid för att uppnå mål och riktlinjer. 

Samtidigt som antalet pedagoger involverade i barnens skoldag ökar. Risken finns att ansvaret 

om barnens fysiska aktivitet lämnas bort till någon annan, eller helt lämnas till idrottsämnet, 

vilket många barn kan tycka är tråkigt och icke stimulerande. Tiden för rörelse glöms bort och 

det slutar med att barnen blir utan den dagliga fysiska aktiviteten som kan behövas. Istället 

blir de sittande inomhus, med en telefon, läsplatta eller dator. Får barn välja ett stillasittande 

alternativ tror vi att de väljer detta om möjligheten finns. Att tro att barn alltid aktiverar sig 

själva bara om de finns en bra miljö eller redskap är inte alltid vedertaget. När barn börjar 

komma upp mellanstadieåldern kan de behöva pedagoger som mer aktivt stimulerar barnen 

till att röra på sig och då inte bara under idrottstimmarna. Pedagogerna som arbetar med 

barnen bör även föra diskussioner med barnen om vilka konsekvenser som ett stillasittande 

beteende kan leda till. 

Vi menar att det är viktigt att stimulera de äldre barnen till att röra på sig då dessa barn i 

många fall ser rörelse somt något jobbigt eller tråkigt. Mycket av det som kan kopplas till ett 

motverkande av barns stillasittande och medvetet arbete hos pedagoger för en fysisk 

stimulering sker under fritidshemstiden. Man är ute mycket, har strukturerade aktiviteter och 

engagerar barnen i lekar och rörelse av olika slag. Fritidshemmet är dock ingen obligatorisk 

verksamhet, vilket innebär att de barn som inte går på fritids inte får ta del av de fysiska 

aktiviteter de kanske skulle behöva för att minska sitt stillasittande. 

Frågan om stillasittande ska ses som ett stort problem eller som en del av vår 

samhällsutveckling finns kvar. En generell uppfattning är att alla någonstans inser att för 

mycket stillasittande inte är hälsosamt. Det kvarstår att säga hur vi ska bemöta ett 

stillasittande beteende med goda argument inom skolans verksamhet och framförallt hur 



 

pedagoger och föräldrar bör samarbeta kring fenomenet. Föräldrar kan tendera att lägga ett 

stort ansvar på pedagoger, samtidigt vill pedagoger lägga stort ansvar på föräldrar.   

Avslutningsvis kan vi för att knyta samman vårt syfte med vårt resultat dra slutsatsen att alla 

pedagoger på något sätt medvetet eller omedvetet tänker eller arbetar med stillasittandet i sitt 

vardagliga pedagogiska arbete. Det finns framförallt många tankar och funderingar hos 

pedagogerna som går att koppla till att man vill motverka att barn sitter stilla för att man 

uppfattar det som ett ökande problem. Vi anser att våra frågeställningar har blivit besvarade 

på ett tillfredställande sätt och att vi uppnått vårt syfte med arbetet: En bättre insikt i 

pedagogers syn och uppfattning om aspekter kopplade till barns stillasittande och skolans 

verksamhet. Vi har genom detta arbete fått upp ögonen för ännu större aspekter av 

stillasittandet kopplat till samhället i stort.  

Stillasittande som fenomen är svårdefinierat och vi känner att området går att tolka på många 

olika sätt. Vårt mål har hela tiden varit att genom pedagogers syn på stillasittandet få en bättre 

bild över fenomenet i sin helhet. Något vi känner att vi lyckats med och att vi genom vårt 

arbete fått mer insikter som vi kommer ta med oss ut i vårt arbetsliv som verksamma 

pedagoger inom skolans verksamhet. 

5.3 Metoddiskussion 

                                                                                                                                                                          

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsintervju i vårt arbete. Fördelen med en kvalitativ 

intervju är dess öppenhet när ingen given mall finns för hur det skall gå till (Kvale, 1997) 

Detta har vi känt varit positivt när vi kunnat forma intervjuerna utifrån vilket ämne de 

intervjuade kommer in på och inte känt oss pressade att följa en strikt intervjumall. Vi har 

använt oss av intervjufrågor men vi har inte känt att vi behövt följa dem till punkt och pricka. 

Vi menar att det har varit positivt när intervjuerna i många fall tagit formen av ett samtal, där 

vi precis som Kvale (1997) säger att det då är lättare att förstå världen ur den berättandes 

synvinkel. Kunskap byggs då upp i ett samspel där ett utbyte av kunskaper sker mellan två 

individer som delar intresse kring ett område.  

Det var enkelt att hitta villiga pedagoger som ställde upp på att bli intervjuade. Längden på 

intervjuerna varierade från 25 min till 40. Detta tror vi beror på intresse kring ämnet från 

pedagogerna men även hur pratvilliga de var. Vi märkte att de sista intervjuerna var något 

längre än de första vi genomförde. Troligtvis på grund av att vi blivit mer säkra på att 

genomföra dem. Längden påverkade inte nämnvärt den informationen vi fick ut. Sju stycken 

intervjuer var tillräckligt för att kunna belysa syfte och frågeställningar på ett tillfredställande 

sätt. Intervjuerna gav oss bra djupgående information och fler intervjuer tror inte vi hade 

påverkat vårt resultat nämnvärt. Man kan dock ställa sig frågan om vi fått fram annorlunda 

resultat om vi intervjuat fler lärare men även föräldrar och barn. Detta hade kunnat ge ett ännu 

vidare perspektiv på fenomenet. Speciellt större fokus på lärarna kan ge mer insikter i 

problematiken kring de ökade kraven resultatmässigt och dess påverkan på barns stillasittande 

och fysiska aktivitet.  



 

Intervjuerna har genomförts i skol - och fritidshemsmiljö. Det kan finnas både positiva och 

negativa konsekvenser att informationen samlats in på detta vis. Vissa kan känna sig mer 

bekväma att bli intervjuade i en miljö de är vana vid, medans vissa kan bli störda och 

okoncentrerade, speciellt när intervjun genomförs i närheten av olika aktiviteter. Vi har i de 

flesta fall kunnat genomföra intervjuerna ostörda i ett avskilt rum. Vi känner inte att någon 

var obekväm av att bli intervjuade med bandupptagning. Bandupptagning som vi kände var 

oerhört centralt att kunna använda oss av när det hade varit problematiskt att skriva ner 

intervjun på papper. Med hjälp av bandupptagningen kunde man ge den intervjuade all 

uppmärksamhet. 

Pedagog E och G:s uppfattningar har inte redovisats i samma utsträckning övriga pedagoger.  

Detta beror på att dessa pedagoger helt enkelt var relativt fåordiga. Detta påverkar studiens 

reliabilitet och validitet när Pedagog E och G:s synpunkter i några frågeställningar inte 

framställts på grund av avsaknad av presenterbart resultat. I intervjuerna med dessa pedagoger 

borde vi ställt fler mer följdfrågor och kanske strukturerat dem mer ingående för ett mer 

givande resultat.  

Svaren pedagogerna gav när vi intervjuade dem angående deras eget och skolans ansvar var t 

flytande och icke preciserade. Sin egen roll och ansvarstagande menar pedagogerna är att 

erbjuda möjligheter men att mycket ligger på barnen själva att acceptera. När vi 

sammanställde resultatet såg vi det här mönstret. För att studien skulle ha gett en ytterligare 

dimension kring vilket ansvar pedagoger och skolan skall ha bör vi ha upptäckt detta i 

intervjusituationen och ställt mer ingående följdfrågor. Detta kan ha påverkat studiens 

reliabilitet, när en av frågeställningarna behandlar pedagogers och skolans ansvar kring 

stillasittande. Pedagoger tog fasta på det som står i läroplanen att erbjuda barn daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för skolans verksamhet (Skolverket, 2011) och kopplade det till sitt 

ansvar. 

5.4 Fortsatt forskning 

                                                                                                                                                               

Under arbetets gång har det framkommit funderingar och frågor som skulle vara intressant att 

forska vidare kring. Aspekter vi skulle vilja se mer forskning om berör framförallt 

koncentrationen och dess koppling till stillasittande. Studien visar att koncentration är något 

som kan vara positivt med stillasittandet samtidigt som pedagoger ser att barn blir 

okoncentrerade av att sitta stilla. Studien har även visat på att barn, framförallt när de börjar 

mellanstadiet ofta väljer stillasittande aktiviteter om de erbjuds den möjligheten. Anledningen 

till detta skulle vi vilja se mer forskning kring. Slutligen tycker vi att mer studier bör komma 

gällande ansvaret pedagoger, skolan och föräldrar har. Hur de ser på ansvaret och 

ansvarsfördelningen kring barns fysiska aktivitet, stillasittande och användning av olika 

digitala medier.  
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BILAGOR      

      BILAGA 1   

                                                                                                                                              

Brev till Pedagoger 

Hejsan! 

Vi heter Olof Fahlgren och Gustav Hedström och studerar på Umeå Universitet. Vi går vår sista 

termin på lärarprogrammet, jag Olof läser till fritidslärare och Gustav till lärare i tidigare år. 

Vi skriver nu vårt examensarbete där vi vill undersöka pedagogers uppfattningar kring barns 

stillasittande kopplat till skolan. 

Detta kommer vi undersöka genom intervjuer med pedagoger inom olika verksamheter och med 

olika erfarenheter.  

Vi skulle bli väldigt glada om du var har möjlighet och intresse att ställa upp på att bli intervjuad! 

Förstår att ni har mycket att göra och att tiden ofta är dyrbar men finns det en möjlighet att ställa 

är vi väldigt tacksamma! 

 

Om du skulle vara intresserad har vi funderingar på att försöka genomföra intervjun i slutet av 

nästa vecka, eller veckan efter det; vecka 18. 

Tiden för intervjuerna finns inte bestämd. Man skall dock inte behöva jäkta, de kan och bör få ta 

tid så att man lämnar utrymme för tankar, formuleringar och det spontana samtalet. 

 Vi kommer givetvis arbeta efter de forskningsetiska principerna: 

1, Medverkan är frivillig 

2, Samtliga medverkande är helt anonyma 

3, All information vi  får kommer endast användas i denna studie 

4, Ni kan när som helst avbryta medverkan 

 

Tack på förhand/  Olof Fahlgren, Gustav Hedström 

Lärarstudenter vid Umeå Universitet 

 

Vid eventuella frågor är du mer än välkommen att höra av dig till mig på; 



 

 

 

Olof.Fahlgren@gmail.com 

Tfn: 0702966670 

 

       

      BILAGA 2 

                                                                                                                                  

Intervjuguide 

1. Hur länge har du varit verksam som pedagog? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad tänker du på när du får höra ”stillasittande barn”? 

4.  Hur upplever ni barns stillasittande under skoldagen? 

5. Vad finns det för möjligheter för dig som pedagog att uppfylla kraven i LGR 11 om fysisk 

aktivitet?  

6. Hur Upplever du skolmiljön? Uppmuntrar den ett ökat stillasittande? 

7. Hur uppfattar ni barns möjlighet till att få röra på sig i skolan? 

8. Vilka positiva effekter ser ni av barns stillasittande? 

9. Vilka negativa effekter ser ni av barns stillasittande? 

10. Vilken inställning har ni till användning av tv, datorer, telefoner, läsplattor under 

skoldagen? 

11. Upplever ni att barn är mer stillasittande nu än när ni började arbeta i skolan?  
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