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Sammanfattning 

Vi har byggt vår studie kring vår egen och tidigare forskning om effekterna av daglig fysisk 
aktivitet, samt kring olika aspekter av vad fysisk aktivitet kan innebära för vår hälsa. 
Inledningsvis ger vi även en historisk tillbakablick för att på så sätt informera läsarna om hur 
idrottsämnet växt fram i Sverige.  
 
Med grund i att idrottsundervisningen förändrats under de senaste åren, samtidigt som 
forskningen kring den fysiska aktiviteten ökat, gjordes ett läroplanstillägg 2003. Tillägget 
innebär att skolan ska erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 
Syftet med vår studie har varit att undersöka hur läroplanstillägget om daglig fysisk aktivitet 
implementeras i Stockholm stads grundskolor. Trots omfattande forskning kring den dagliga 
fysiska aktivitetens positiva effekter, är det inget som tycks prioriteras i dagens skola. Vår 
undersökning har vi riktat till skolornas rektorer, då de har det pedagogiska ansvaret för att 
läroplanens mål realiseras.  
 
Vi har koncentrerat vår studie kring grundskolor upp till år 6 och därför utgått från 
läroplanstillägget i Lpo 94, som kom 2003. Vi har även nämnt det läroplanstillägg som 
samtidigt gjordes i Lpf 94 och som riktar sig till gymnasieskolan. Detta har vi valt att göra för 
att förtydliga regeringens ansatser om att den dagliga fysiska aktiviteten ska gälla alla 
skolformer.  
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Inledning 

I dagens samhälle umgås vi ständigt med information om hur vi ska förbättra vår hälsa. Att 
fysisk aktivitet är en viktig ingrediens i detta är det ingen tvekan om, tillsammans med en sund 
kost utgör den fysiska aktiviteten en av grundstenarna i detta mål. Informationen om detta riktar 
sig dock främst till oss vuxna som ofta har en invand livsstil som kan vara svår att ändra på. Vi 
som vuxna har därför en viktig uppgift i att överföra denna information till våra barn, som då får 
möjligheten att redan från tidig ålder lägga grunden för sunda levnadsvanor som främjar en god 
hälsa. 
 
Då barn ägnar stora delar av sin dag i skola eller förskola ligger det ett stort ansvar på 
pedagogerna att introducera medvetande om hälsa till barnen. Att ha daglig fysisk aktivitet i 
skolan som läroplanen formulerar, kanske kan tyckas vara en självklarhet för många, men är det 
verkligen så och vad innebär fysisk aktivitet egentligen? Och är det så att daglig fysisk aktivitet 
i skolan endast har positiva följder eller är det bara så att det är dessa som framhävs i 
forskningen? Kan det inte vara så att det blir rörigare för eleverna med fler aktiviteter och 
kanske avbrott för fysisk aktivitet? En konflikt som uppstått under den fysiska aktiviteten 
kanske tas med tillbaka till klassrummet och leder till att arbetsron blir sämre.  
 
Då vi har ett stort intresse för idrott och fysisk aktivitet tycker vi att detta är ett ämne som det 
inte kan skrivas och diskuteras nog om. Vårt personliga intresse och engagemang är också 
grunden till vårt val av ämne. Att se hur, och vad de olika skolorna gör för att realisera 
läroplanens mål och om de ens känner till dem, kan för oss också vara av nytta i vår kommande 
profession. För oss är det förvånande att det trots gedigen forskning kring ämnet fortfarande 
verkar vara svårt att genomföra daglig fysisk aktivitet på många skolor. Och även om man inte 
är säker på om det är bra eller inte borde man väl ändå våga försöka. Så fort det kommer nya 
rön kring matematik eller skrivinlärning ska de ju genast provas så varför är det inte så med 
fysisk aktivitet och idrott? Är detta möjligtvis en följd av idrottsämnet låga status eller kanske 
av bristen på information till skolornas personal. Vi hyser förhoppningar om att den dagliga 
fysiska aktivheten och idrottsämnet ska få större utrymme i den läroplan som är under 
utveckling. Detta är en åsikt som vi delar med flera partipolitiska ledamöter.1 Vi anser att alla 
som utbildar sig till lärare, oavsett ämne och årskurs, borde få ta del av kunskapen om 
motorikens betydelse för elevernas utveckling och utbildning. 
 
Vi hoppas även att vi med detta arbete kan få upp ögonen på de läsare, som ännu är oinvigda i 
motorikens och den fysiska aktivitetens goda cirkel, och få dem att inse att daglig fysisk 
aktivitet gynnar oss alla. 

                                                      
1www.riksdagen.se 2008-05-22 
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Historik 

Redan i det antika Grekland fanns tankar om att den fysiska fostran hade påverkan på vårt 
förnuft. Platon menade att fysisk träning var en av grundstenarna för att uppnå själslig harmoni 
och en förutsättning för ett väl fungerande intellekt.2 I slutet av 1600-talet blåste den brittiske 
filosofen John Locke (1632-1704) liv i de gamla tankarna om att fysisk aktivitet kunde 
användas på ett medvetet sätt i barnuppfostran. Även den franske filosofen Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778) framhöll att barn inte kunde lära sig nya saker endast genom att läsa sig 
till dem, utan menade att egna erfarenheter och iakttagelser också var viktiga för inlärningen. 
Han hävdade att den fysiska och psykiska utvecklingen var lika betydelsefulla för barnets 
utveckling. För att klara av detta måste barnet få de fysiska förutsättningarna som krävs för att 
kunna uppleva och iaktta. 3 Trots att dessa tankar har funnits så pass länge dröjde det ända till 
1807 innan gymnastik blev en del av undervisningen på svenska läroverk. Undervisningen var 
dock inte obligatorisk utan skedde framförallt under rasterna.4  
 
Per Henrik Ling (1776-1839), som kallas den svenska gymnastikens fader, introducerade 
gymnastiken i Sverige på 1800-talet. Ling-gymnastiken som den kom att kallas spred sig även 
utanför Sverige och innefattade disciplinerade, stela och halvmilitäriska rörelser, som trots 
bristen på charm spred sig och blev en etablerad gymnastikform. Lings son kom senare att 
utveckla gymnastiken och rörelserna till att bli mer anpassad för att korrigera de enskilda 
individernas anatomi och bidra till en harmonisk kroppsutveckling. Efter Lings förslag 
inrättades en statlig undervisningsanstalt för gymnastik med lärarutbildning som sitt främsta 
syfte, vilken är den nuvarande idrottshögskolan i Stockholm.5

 
Från och med 1842 års folkskolestadga finns gymnastik med som obligatoriskt ämne, dock 
finns inga tydliga angivelser vad det gäller mål och innehåll. Under 1910 talet växte 
tävlingsidrotten fram vilket även kom att påverka innehållet i skolgymnastiken. 1928 ändrade 
ämnet namn till ”gymnastik med lek och idrott”. Detta år var även det där ämnet tilldelades 
mest tid på läroverken, fyra 45 minuters lektioner i veckan. I folkskolan, där majoriteten av 
eleverna gick, rekommenderades tre lektioner i veckan.6  

                                                      
2 Linde, G. (2006) Det ska ni veta! s. 22 

3 Langlo- Jagtøien, G, Hansen, K & Annerstedt C (2002) Motorik, lek och lärande s. 11 

4 Annerstedt, C, Peitersen, B & Rønholt, H. (2001) Idrottsundervisning, ämnet idrott och hälsas 

didaktik s. 75f 

5 Lindroth, J. (2004) Ling – från storhet till upplösning s. 12 

6 Larsson, H & Redelius, K (2004) Mellan nytta och nöje s. 45 
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I grundskolans läroplan som kom 1962 var det åter dags med namnbyte, tillbaka till 
”gymnastik”, för att sedan i 1980 års läroplan ändra namn till enbart ”idrott”. Denna 
namnändring kan ses som ett tydliggörande av den förskjutning som gjorts i ämnets innehåll 
från ren gymnastik till mer idrottliga aktiviteter som till exempel bollspel.  
 
Under 1990-talet fick ämnet återigen ett nytt namn – Idrott och hälsa, vilket påvisar vikten av 
hälsoaspekten vid sidan om aktiviteterna. Detta kan ses som en följd av det hälsofokus som 
råder i samhället.7 I läroplanen från 1994 framhålls att eleverna ska tillägna sig kunskaper om 
hur deras livsstil påverkar den egna hälsan samt sambandet mellan mat, motion och hälsa.8

 
Sedan införandet av Lpo 94 har idrottsämnet blivit föremål för granskning om antalet 
idrottstimmar har minskat eller inte. På DN debatt påstår kända idrottsprofiler, lärare, läkare och 
forskare att Lpo 94 och den minskade tiden till idrottsämnet, placerar Sverige i bottenskiktet i 
antal idrottstimmar per år i jämförelse med övriga Europa9. Även idrottsforskaren Anders 
Raustorp menar att den obligatoriska undervisningen i idrott, minskade med ca 25 procent i 
förhållande till Lgr 80. Emellertid infördes elevens val som gav de intresserade eleverna 
möjlighet att välja mer idrott, än vad det hade tillgång till i Lgr 80. De elever som är 
ointresserade av idrottsämnet gynnades dock inte av detta.10 Idrottsforskarna Jane Meckbach 
och Suzanne Söderström anser också de att antalet timmar minskade från 537 till 460 i och med 
Lpo 94. I och med detta försvann bland annat de tidigare öronmärkta timmarna för planering 
och genomförande av friluftverksamhet.11 Skolverket menar dock att kritiken mot den nya 
läroplanen, Lpo 94, inte stämmer. De menar att de undersökningar som presenterades inte tagit 
hänsyn till hur långa idrottslektionerna varit, och att det finns olika sätt att beräkna antalet 
klocktimmar till idrottsundervisningen. Efter en omräkning från undervisningstimmar till antal 
klocktimmar för grundskolans alla nio år, kom skolverket fram till att antalet klocktimmar i Lgr 
80 var 501 och att antalet i Lpo 94 motsvarade 500. 1997 ändrades därför timplanen i skollagen 
till 500 klocktimmar.12

 
Idrott och hälsa är inget som bara finns i skolan utan spelar även en stor roll i barn och ungas 
fritid. Under perioden 1964 – 1985 kunde ett ökat intresse för medlemskap i idrottsföreningar 
ses i samhället. I storstadsregioner kunde det i mitten av 1980 - talet konstateras att det var 
flickors intresse för idrottsverksamhet som ökade mest, detta var en avvikande, men positiv 
trend.  

                                                      
7 Raustorp, A. (2004) Att lära fysisk aktivitet s. 8 

8 Lpo 94   

9 Elm, K (2007) Mer idrott i skolan mot ökad barnfetma DN-debatt 18 juli, 2007 

10 Raustorp, A. (2004) Att lära fysisk aktivitet s. 8 

11 Engström L-M & Redelius K. (2005) Pedagogiska perspektiv på idrott s. 212 

12 Skolverket 15 februari, 2000 Fel om ämnet idrott och hälsa i TV-sporten 2008-05-15 
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Samtidigt som detta skedde ökade emellertid även den idrottsliga fysiska inaktiviteten hos de 
barn och ungdomar som inte var föreningsanslutna. 13 Dagens unga tenderar dock att inte enbart 
välja aktiviteter efter intresse, utan även tillgång och sociala förhållanden har betydelse.14

                                                      
13 Berggren, L. (2000) Fritidskulturer s. 377f 

14 Ibid. s. 46ff 
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Centrala begrepp för vår studie 

Läroplanstillägg 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) har 
fr.o.m. den 27 februari 2003 fått följande tillägg under rubriken skolans uppdrag (kursivt): 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan ska sträva efter att 
erbjuda alla elever fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. … I skolarbetet skall de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även 
hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas15. 
 
Även i de frivilliga skolformernas läroplan (Lpf 94) har ett tillägg om fysisk aktivitet gjorts, 
detta tillägg lyder Skolan skall även sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att 
regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.16

 

Fysisk aktivitet 

Definitionen av fysisk aktivitet skiljer sig något beroende varifrån den hämtas, gemensamt är 
dock att det rör sig om all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Definitionen omfattar 
all medveten och planerad typ av muskelaktivitet t ex, städning, trädgårdsarbete, fysisk 
belastning i arbetet samt olika hobbyverksamhet som svampplockning, motion och träning etc.17 
Även omedvetna automatiserade rörelser av olika typ kan räknas till denna del. Myndigheten för 
skolutveckling använder sig av Statens Folkhälsoinstituts definition som lyder; 
 
”Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 
kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning Fysisk aktivitet används som ett 
överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika 
former av kroppsövningar, t.ex. idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv.”18

 
Till den fysiska aktiviteten finns även ett hälsoperspektiv som lyder;  
 
”Hälsofrämjande fysisk aktivitet är vilken form som helst av fysisk aktivitet som förbättrar 
hälsan och den fysiologiska kapaciteten utan att åsamka skada eller utgöra en risk.”19

                                                      
15 SKOLFS 2 003:17 www.skolverket.se  2008-03-28  

16 SKOLFS 2 003:18 www.skolverket.se 2008-03-28  

17 www.luth.se 2008-04-21 

18 Statens folkhälsoinstitut. www.fhi.se 2008-05-21 

19 Statens folkhälsoinstitut. www.fhi.se 2008-05-21 

 8

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.luth.se/org/stil/friskvard/motion.htm
http://www.fhi.se/templates/Page____870.aspx
http://www.fhi.se/templates/Page____870.aspx


  

Automatiserade rörelser 

En rörelse är automatiserad när barnet inte längre behöver tänka på vad det gör utan kan prata 
eller sjunga samtidigt som det går eller springer. För att en rörelse ska automatiseras måste 
rörelsen upprepas så många gånger att hjärnan etablerar en varaktig föreställning om den, och 
på så sätt ser den som en naturlig del av rörelsemönstret. Automatiserade rörelser utgör en 
viktig förutsättning för att vi ska kunna röra oss utan ansträngning i förhållande till det som 
händer runt omkring oss, och samtidigt koncentrera oss på annat än att utföra själva rörelsen.20

 

Motorik 

Begreppet motorik innefattar alla funktioner och processer som hjälper till att styra och 
kontrollera våra kroppsliga rörelser. Det finns många betydande funktioner i oss själva och i vår 
omgivning när vi utför en rörelse. Neuromotorik kallas det samspel mellan hjärnan, nerver och 
muskler som får kroppen att sätta igång och styra en rörelse. När den sen samspelar med våra 
sinnen kallas det för sensomotorik. Tillsist finns även begreppet psykomotorik där kroppens 
känslor och tänkande har betydande roll för rörelsen. Detta är något vi utvecklar hela livet men 
den största utvecklingen sker under barndomen.21

 

Grundformer 

Grundformer kallas de rörelser som är medfödda och som utvecklas genom mognad och 
medveten träning. Grundformerna är åla, rulla, krypa, gå, hoppa, springa, hänga, stödja, kasta, 
fånga och balansera.22

 

                                                      
20 Langlo- Jagtøien, G, Hansen, K & Annerstedt C (2002) Motorik, lek och lärande S. 81 

21 Ibid. s. 60f 

22 Ibid. s. 80 
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MUGI – Motorisk utveckling som grund för inlärning 

MUGI, Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning, startades i början av 1980-talet av fil.dr. 
Ingegerd Ericsson som ett utvecklingsarbete i tre förskolor i Lund. Detta innebar att alla 6-
åringar i samarbete med skolan fick regelbunden motorisk träning, 60 minuter i veckan. 
Pedagogerna hade även rörelseträning däremellan med utgångspunkt från de barn som visade 
sig vara motoriskt svaga. Även föräldrarna informerades om olika lekar som stimulerar den 
motoriska utvecklingen, för att eleven även i hemmet och på fritiden ska kunna utföra 
rörelseövningar en liten stund per dag. De elever som hade kvarstående motoriska brister när de 
började skolan erbjöds extra specialundervisning i motorik, även då 60 minuter i veckan. 1987 
gjordes en utvärdering av dessa insatser som visade positiva effekter på barns grovmotorik, 
finmotorik, perception och förmåga att minnas detaljer.23 I och med det startades MUGI-
projektet och ett observationsschema formades för att kartlägga elevernas motoriska färdigheter. 
Detta används även som underlag för skolans specialundervisning och vid utförande av 
åtgärdsprogram. MUGI är inte bara ett pedagogiskt hjälpmedel utan även en informationskälla 
om motorisk träning för lärare och föräldrar.24

 

NCFF - Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn 
och unga 

Regeringen lät 2004 inrätta ett nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och 
ungdomar. Detta center placerades till Örebro universitet och har som huvuduppgift att utifrån 
läroplanens övergripande mål stödja skolor i deras hälsofrämjande arbete, däribland arbetet med 
ökad fysisk aktivitet. 
 
Stödet till skolorna består till stor del av: 
 

o Att sprida erfarenheter om lärande exempel, forsknings- och utvecklingsprojekt 
o Att arbeta för ökad samverkan mellan olika intressenter kring ämnet såsom 

universitet/högskolor, kommuner och myndigheter samt intresseorganisationer. 

                                                      
23 Ericsson, I. (2005). Rör dig – Lär dig s. 16  

24 Ericsson, I. (2003) Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer - en interventionsstudie i 

skolår 1-3 s. 2f 
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Bakgrund 

Motiv  
 
En stor del av forskning talar om att dagens barn ägnar sig alltmer åt stillasittande aktiviteter 
såsom data- och tv-spel på fritiden. Dessutom blir många barn skjutsade dit de ska av sina 
föräldrar. Resultatet av detta blir att de går miste om den vardagliga fysiska aktivitet som 
behövs för att bibehålla en god hälsa.25 Samtidigt som detta sker visar annan forskning på ett 
positivt samband mellan fysisk aktivitet och inlärning, där resultaten visar att barn med god 
motorisk utveckling har lättare att ta till sig teoretisk undervisning.26 Anledningen till detta är 
att dessa barns rörelser har blivit automatiserade, som vi tidigare framhävt innebär detta att 
barnen kan utföra rörelser utan att tänka på dem. Barn vars rörelser inte blivit automatiserade 
måste i stället för att koncentrera sig på vad pedagogen säger kanske ägna all sin tid till att hålla 
pennan rätt eller sitta på stolen. 
 
För att komma tillrätta med detta folkhälsoproblem gjordes det läroplanstillägg om daglig fysisk 
aktivitet, som vi valt att ha som utgångspunkt för vår studie.27 I tillägget finns ingen 
tidsangivelse men regeringen har dock givit uttryck för att den fysiska aktiviteten ska omfatta 
minst 30 minuter28. Vad fysisk aktivitet innebär framgår ej, statens folkhälsoinstitut menar dock 
att fysisk aktivitet är all kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad 
energiförbrukning29. All typ av kroppsrörelse oberoende av syfte eller sammanhang, (lek, 
cykling, bollsport etc.) räknas alltså som fysisk aktivitet30. 
 
Detta tillägg visar att skolan gjort ett viktigt ställningstagande när det gäller ökad fysisk aktivitet 
för barn och ungdomar. Bristen på en tydlig tidsangivelse och vad aktiviteterna ska innehålla 
gör dock detta mål svårtolkat och det blir upp till varje skola att själva utforma metoder för 
arbetet. Om större kunskap fanns hos de berörda pedagogerna och skolledning om vad fysisk 
aktivitet innebär, skulle antagligen arbetet med detta se annorlunda ut. Detta kan få avgörande 
konsekvenser för elever med svårigheter då deras behov tillgodoses olika beroende på vilken 
skola de går i. 
 
 
 
 
 

                                                      
25 Raustorp, A (2004) Att lära fysisk aktivitet s. 11 

26 Ericsson, I (2005). Rör dig – lär dig s. 110f 

27 SKOLFS 2 003:17  www.skolverket.se 2008-03-28   

28 Budgetproposition för 2004, Prop.2003/04.  

29 Statens folkhälsoinstitut. www.fhi.se 2008-04-12 

30 Fysisk aktivitet i skolan. www.oru.se 2008-04-18 
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I läroplanstillägget finns heller inga tydliga mål för vad eleverna ska förväntas lära sig genom 
daglig fysisk aktivitet och inte heller hur skolan ska arbeta för att nå de elever med motoriska 
svårigheter31.  
 
För att arbetet med läroplanstillägget om daglig fysiska aktiviteten skulle uppmärksammas fick 
myndigheten för skolutveckling till uppdrag att informera samt stödja skolorna i detta arbete.32

Barns motoriska utveckling 
 
Ett nyfött barn ses ofta som hjälplöst och okunnigt vilket inte stämmer helt. När ett barn föds 
har det med sig ett antal reflexer som hjälper barnet att överleva den första tiden. En av de 
viktigaste reflexerna är sugreflexen. De flesta av de medfödda reflexerna växer bort med tiden 
när barnet utvecklar andra färdigheter som tar över reflexernas roll.  
 
När barnet utvecklar sitt sätt att röra sig, genom fysisk tillväxt, mognad, erfarenhet eller genom 
miljöstimulerad träning kallas det för motoriskt lärande. Som utgångspunk finns då hjärnans 
förmåga att planera ett motoriskt beteende utifrån kroppens medfödda grundformer. Dessa 
grundformer är mognadsbestämda och genom att de aktiveras förändras barnets motoriska 
beteende. Exempel på medfödda grundrörelser är att rulla, åla, krypa, hoppa, springa.  
 
Då den motoriska utvecklingen fortskrider, ökar hjärnans förmåga till snabb och flexibel 
planering av kroppens rörelser, då den efter ständigt prövande och med erfarenhet av 
variationer, lär sig känna igen det mognadsbestämda rörelsemönstret. Det finns även andra, icke 
medfödda grundformer, såsom att cykla. Dessa grundformer kan hjärnan utifrån erfarenheter 
och medveten övning dock ta till sig och de blir en del av vår samlade rörelseförmåga. 33  
 
Kroppen utvecklas inte bara fysiskt utan även vårt nervsystem mognar, när detta sker förmår 
också hjärnan att utföra rörelsemönster som rytmiska sekvenser. Olika rörelsesekvenser kan 
sedan kopplas samman och utföra längre rörelseförlopp. Ju mer erfarenhet hjärnan får av att 
utföra olika rörelser och rörelsesekvenser, ju bättre och mer precisa blir rörelserna, rörelserna 
automatiseras.34 

                                                      
31 Ericsson, I. (2005) Motorik ur ett samhällsperspektiv: Finns det tid och rum för barn. 

32 Myndigheten för skolutveckling. Delrapport 2004-08-25. Dnr. 2 004:170 

33 Langlo- Jagtøien, G, Hansen, K & Annerstedt C (2002) Motorik, lek och lärande s. 80f 

34 Ibid. s. 81 
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Stödjande verksamhet till skolorna 
 
Myndigheten för skolutveckling har till uppgift att stödja kommuner och skolor i deras arbete 
för ökad kvalitet och bättre resultat. Denna myndighet fick till särskilt uppdrag i maj 2003 att 
stödja och följa skolornas arbete med att genomföra ändringar som gjorts i Lpo 94 samt Lpf 94, 
i syfte att stärka skolans ansvar att erbjuda daglig och regelbunden fysisk aktivitet 
(U2003/1020/S).35

 
För att verkställa detta uppdrag har myndigheten för skolutveckling besökt ett antal skolor där 
de har intervjuat elever, personal, skolledning, föräldrar och i vissa fall tjänstemän och politiker 
för att uppskatta nuläget. Med utgångspunkt i dessa intervjuer har myndigheten beslutat om 
vilka vidare insatser som behövs i arbetet med att stödja skolorna. I detta arbete har 
myndigheten för skolutveckling även samarbetat med Nationellt centrum för främjande av 
fysisk aktivitet hos barn och unga (NCFF), folkhälsoinstitutet, riksidrottsförbundet och 
idrottshögskolan i Stockholm. Ett informationsbrev har även skickats ut till landets samtliga 
kommuner. I brevet uppmanas kommunerna att komma in med beskrivningar av hur 
kommunens skolor arbetar med läroplanstillägget. 
 
Myndighetens uppdrag skall utgå från skolans huvuduppdrag, det vill säga lärandet och 
elevernas behov av utveckling och lust att lära. Enligt Myndigheten för skolutveckling är det 
därför viktigt att lyfta fram de faktorer som främjar lärandet för att arbetet med fysisk aktivitet 
på så sätt blir framgångsrikt. En grundläggande utgångspunkt för myndighetens stödjande 
arbete är att arbetet med den dagliga fysiska aktiviteten ska gälla alla skolans pedagoger och 
inte bara idrottsläraren, vars kompetens givetvis kan vara en tillgång i arbetet. Vidare framhålls 
även vikten av att den dagliga fysiska aktiviteten ska fokusera på lek, kreativitet och lustfylld 
rörelse och vara fri från prestations- och betygskrav. Detta menar Myndigheten för 
skolutveckling är särskilt viktigt då studier visar att skolan har svårt att nå alla elever med ämnet 
idrott och hälsa. De elever som inte deltar på idrottslektionerna är ofta de elever som inte heller 
håller på med idrott på sin fritid och därför är det extra viktigt att nå dessa elever och väcka 
deras intresse för fysisk aktivitet. Detta är ett ställningstagande som Myndigheten för 
skolutveckling, flera forskare och även vi själva kan stå för36. 
 
Syftet med den dagliga fysiska aktiviteten är att ge eleverna insikt om vikten av en god hälsa 
samt att ge dem grundläggande vanor som främjar detta. För att arbetet med daglig fysisk 
aktivitet ska bli framgångsrikt är det också viktigt att eleverna själva får vara med att påverka 
utbudet av aktiviteter samt i planeringsarbetet. Föräldrarnas delaktighet har också stor betydelse 
framför allt då det gäller att skapa goda vardagsvanor.37

                                                      
35 Myndigheten för skolutveckling. Delrapport 2004-08-25. Dnr. 2 004:170 

36 Raustorp, A (2004) Att lära fysisk aktivitet s. 8 

37 Myndigheten för skolutveckling. Delrapport 2004-08-25. Dnr. 2 004:170 
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Bunkefloprojektet 
Bunkefloprojektet är ett samverkansprojekt mellan skola, idrottsföreningar och forskning vid 
Lunds universitet som startade 1999. Företrädarna för projektet ville undersöka vad som händer 
när barn får mer fysisk aktivitet och rörelseträning i skolan för att hitta samband mellan 
motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Undersökningen gjordes på ca 250 elever 
i första och andra klass på Ängslättskolan i Bunkeflostrand. Förutom att öka ämnet idrott och 
hälsa till tre lektioner i veckan så ledde olika idrottsföreningar två pass i veckan. Detta innebar 
att eleverna fick 225 minuter fysisk aktivitet i skolan per vecka.38  
 
Vid projektets start så observerades alla barn för att hitta dem som hade motoriska brister. De 
fick då 60 minuter extra individuellt anpassad motorikträning varje vecka. För att detta skulle 
kunna genomföras förlängdes skoldagen med 45 minuter. Alla de lärare och föreningsledare 
som deltog i projektet fick utbildning om bland annat barns sensomotoriska utveckling och 
motorisk träning enligt MUGI-modellen.39 Även föräldrarna inbjöds till olika utbildningsdagar, 
studiebesök och seminarium med tema ”Skolan – en hälsofrämjande arena”. Som 
jämförelsegrupp utsågs tre närliggande skolor i samma område samt alla elever i 
Ängslättskolan. Tanken var att alla elever som deltog i projektet skulle observeras och göras 
olika mätningar på genom hela grundskolan, för att på så sätt se vilka effekter de ökade fysiska 
aktiviteterna medförde, utifrån fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter. 
 
Efter ett år utvärderades projektet och det förde med sig att alla nya klasser som började på 
Ängslättskolan fick daglig fysisk aktivitet på schemat. Insatserna påvisade redan då positiva 
effekter på motorik, koncentrationsförmåga och övriga skolprestationer. För att delge andra 
skolor om detta arbetssätt så skapades begreppet ”Bunkeflomodellen” där hälsoarbetet 
genomsyrar hela skolans arbete. Arbetssättet går ut på att alla elever har daglig fysisk aktivitet 
och vid skolstart genomförs motorikobservationer för att kunna ge de elever med motoriska 
brister extra motorisk träning i mindre grupper. Under hösten 2004 infördes även kost, 
föräldrasamverkan och livskunskap i hälsoutvecklingsplanen.40  
 
 
 
 

                                                      
38 Ericsson, I (2005). Rör dig – Lär dig s. 83ff 

39 Ibid. s. 16f 

40 Bunkeflomodellen. www.bunkeflomodellen.com 2008-05-21 
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Litteraturöversikt 

Olika perspektiv på fysisk aktivitet 
Att utöva fysisk aktivitet är något vi människor alltid har gjort. Förändringar i samhället har 
dock gjort att den dagliga fysiska aktiviteten förändrats, förr var människan tvungen att jaga för 
sin föda medan vi idag kan få hem vår mat via ett klick på datorn. Trots att vår livssituation har 
förändrats genom tiden är vår kropps fysiologiska förutsättningar fortfarande detsamma, vår 
kropp är skapt för att röra på sig.41 Effekterna av fysisk aktivitet är många och mestadels 
positiva, här nedan redogör vi för några av dessa perspektiv. 

Folkhälsoperspektiv 

Fysisk aktivitet är en viktig faktor för ett långt och friskt liv då fysisk inaktivitet ökar risken att 
drabbas av sjukdomar såsom fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i 
rörelseorganen, psykiska besvär och cancer42. Därför är det viktigt att barn och ungdomar redan 
i tidig ålder får insikter om hur de själva kan påverka sin hälsa samt få ett livslångt intresse för 
fysisk aktivitet. När kroppen utsätts för fysisk aktivitet ökar dess arbetsförmåga i och med att 
hjärtats syreupptagning ökar. En ökad syreupptagning innebär att hjärtat orkar pumpa runt mer 
syrerikt blod per sammandragning. Detta innebär att hjärtat inte behöver slå lika fort som 
tidigare vilket leder till att hjärtat förhoppningsvis orkar längre. Pulsen är detsamma som antalet 
slag ditt hjärta slår per minut och det är därför vilopulsen sjunker vid regelbunden fysisk 
aktivitet. Fysisk aktivitet bidrar även till att det bildas fler kapillärer i musklerna, vilket innebär 
att möjligheterna för utbyte av avfallsprodukter, näring och syre till musklerna ökar, vilket i sin 
tur resulterar i större uthållighet.43

 
En annan riskfaktor med fysisk inaktivitet är risken att drabbas av benskörhet. Då vår livsstil 
förändrats mot en mer stillasittande vardag har även belastningen på vårt skelett minskat, vilket 
har lett till att antalet benfrakturer ökat44. Skelettets benmassa, som avgör skelettets hållbarhet, 
är inte konstant utan påverkas av hur mycket det belastas.  

                                                      
41 Raustorp, A. (2004) Att lära fysisk aktivitet s. 11 

42 Statens Folkhälsoinstitut. www.fhi.se  2008-04-21 

43 Hjärt- o lungfonden. www.hjart-lungfonden.se   2008-04-16 

44 Gärdsell, P. Karlsson, L & Linden C (2006) Fysisk aktivitet ökar skelettets hållfasthet 
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Vårt skelett växer och benmassan ökar som mest under uppväxten för att vid 20-30 års ålder nå 
sin topp, det vill säga den högsta mängden benmassa45. Därefter minskar benmassans mängd 
och hållbarhet. Genom att erbjuda barn och unga daglig fysisk aktivitet kan vi således påverka 
skelettets hållbarhet så att deras ”topp” består av ett stort kapital av benmassa som minskar 
risken för att senare i livet drabbas av skelettfrakturer.46

 
Ett annat utbrett folkhälsoproblem som delvis kan ses som en följd av fysisk inaktivitet är 
övervikt hos barn och unga. Enligt en studie vid Huddinge sjukhus har antalet överviktiga barn i 
Stockholms stad mellan sex och tio år ökat från 8,2 till 23,7 procent de senaste 14 åren.47  
 
De positiva effekterna på vår hälsa som daglig fysisk aktivitet ger finns alltså väl dokumenterad. 
Fokus har dock under senare år förflyttats från högintensiv till lågintensiv aktivitet med 
intention om att lite aktivitet är bättre än ingen aktivitet alls. På detta sätt kan den fysiska 
aktiviteten även bli mer lättillgänglig för alla. Idrottsforskaren Anders Raustorp menar också att 
det är viktigt att introducera aktiviteter till barn och unga som man kan utöva under hela livet 
och även aktiviteter som man som familj kan genomföra tillsammans.48 Raustorp hänvisar till 
flera rapporter som visar att de aktivitetsmönster barn och unga grundlägger tidigt är de som 
följer med dem upp i vuxen ålder. 
 
Fysisk inaktivitet som leder till ökad ohälsa påverkar inte bara vårt personliga välmående utan 
även landets ekonomi, då ohälsan leder till fler sjukskrivningar som kostar pengar för staten. 
Raustorp menar att en ökad idrottsundervisning i skolan både leder till stora hälsovinster och 
ekonomiska vinster, han skriver att varje krona investerad i ungdomars motionsvanor ger 
åtskilliga kronor tillbaka i form av insparade vårdkostnader49

 
För att öka medvetenheten om den fysiska aktivitetens positiva effekter har Statens 
folkhälsoinstitut gett ut FYSS 2008 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling) som delvis är en handledning för förskrivare av Fysisk aktivitet på recept 
men även en sammanfattning av dagens kunskapsläge om hur man kan förebygga och behandla 
olika sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet.50  

                                                      
45 Gärdsell, P. Karlsson, L & Linden C (2006) Fysisk aktivitet ökar skelettets hållfasthet 

IdrottsMedicin nr 2, 2006 

46 Riksidrottsförbundet (2004) Fakta o argument s. 9 

47 Ibid. s. 10 

48 Raustorp, A. (2004). Att lära fysisk aktivitet s. 12 

49 Ibid. s. 12 

50 Statens folkhälsoinstitut. www.fhi.se 2008-04-24 
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Stressforskare Ingibjörg H Jonsdottir, som är en av författarna i FYSS 2008, har även med sin 
forskning påvisat att fysisk aktivitet kan bilda nya celler i hjärnan samt att den fysiska 
aktiviteten har positiv påverkan på immunförsvaret.51

 
Den 16 april 2008 presenterades folkhälsopropositionen ”En förnyad folkhälsopolitik” av äldre- 
och folkhälsominister Maria Larsson för regeringens nationella ledningsgrupp i folkhälsofrågor. 
I denna grupp ingår en rad chefer från de myndigheter som ska genomföra de förslag som lagts 
fram. Propositionen innehåller bland annat flera propåer för att främja fysisk aktivitet. Dessa 
propåer fick ett brett stöd i regeringens ledningsgrupp i folkhälsofrågor.52 Effekterna av fysisk 
aktivitet som hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande är dock fortfarande underskattade och 
Gunnar Ågren, generaldirektör på Statens folkhälsoinstitut, menar att arbetet för fysisk aktivitet 
måste intensifieras.53

 

Skolharmoniska perspektiv 

För att klara av det i många fall hårda klimatet som förekommer i skolan är det viktigt att 
eleverna får utlopp för deras rörelseglädje och överskottsenergi så att inte följderna blir oro, 
aggressivitet och rastlöshet. Under den dagliga fysiska aktiviteten liksom i ämnet idrott och 
hälsa ges möjlighet genom lek och rörelse att träna samarbete och ansvarstagande som kan bidra 
till god laganda och vi-känsla på skolan. Känslan av att duga och känna sig bekväm då man 
utför fysisk aktivitet grundläggs tidigt i åldrarna.54 Det är därför viktigt att göra detta till en vana 
och en naturlig del i elevernas vardag för att de ska känna glädje i att röra sig tillsammans och 
även senare i livet. Dessutom är det viktigt att den fysiska aktiviteten inte är prestigefylld och 
resultatinriktad utan anpassad utifrån elevernas förutsättningar och att alla kan vara med på lika 
villkor. Även den fysiska kontakten som eleverna får uppleva i form av vänskapliga knuffar och 
goda lagspelsvanor bidrar till ökad empatisk förmåga då eleven känner sin egen gräns och även 
får ta del av varandras gränser. Vidare kan detta bidra till en emotionell trygghet i gruppsamvaro 
där eleverna känner sig bekväma i att visa sina känslor för varandra. Lek, lagidrott och dans 
utvecklar därutöver social förståelse och insikt. Dessutom får eleverna möjlighet att möta och 
uppleva olika relationer i olika situationer.55  

                                                      
51 Cider, Å, Jonsdottir, I, Stener-Victorin, E, Svantesson, U & Wilén, C (2007) Effekter av fysisk 

träning 

52 Statens folkhälsoinstitut www.fhi.se 2008-04-28 

53 Ibid. 

54 Raustorp, A. (2004). Att lära fysisk aktivitet s. 15 

55 Langlo- Jagtøien, G, Hansen, K & Annerstedt C (2002) Motorik, lek och lärande s. 127f 
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Enligt Myndigheten för skolutvecklings rapport56 anser elever, lärare, rektorer och föräldrar där 
skolan arbetat med daglig fysisk aktivitet att eleverna är gladare, det är lugnare i klassrummet, 
de har lättare att koncentrera sig, det sociala klimatet är bättre och att elevernas 
kunskapsutveckling har påverkats positivt. Dock anser man att det krävs mer forskning om 
sambandet mellan inlärning och fysisk aktivitet.57   
 

Studiefrämjandeperspektiv 

Under ”den motoriska guldåldern” som de fem-sex första skolåren brukar kallas, är 
nervsystemets tillväxt som störst. Detta innebär att vi har lätt att lära in teknik och om vi utsätts 
för koordinativa utmaningar under de här åren kommer vår motoriska kapacitet att öka.58  
 
Professor Howard Gardner konstaterar att vi har olika typer av intelligenser och att de är 
beroende av i vilket sammanhang de ska användas. Varje människa besitter alla sju 
begåvningsområdena.59 Genom att stimulera elevernas alla intelligenser menar Gardner att 
samtliga intelligenser utvecklas till någorlunda hög användningsnivå även om det är en av 
intelligenserna som är den starkaste. För att detta ska ske krävs det att eleverna får lämplig 
uppmuntran, berikande miljö och lämplig undervisning i skolan. En av intelligenserna är den 
kroppslig-kinestetiska som beskriver förmågan att använda kroppen för att uttrycka tankar och 
känslor. I denna intelligens ingår speciella fysiska färdigheter som koordination, balans, styrka, 
smidighet och taktil förmåga. För att tillgodose varje elev krävs att pedagogen har kunskap i de 
olika intelligenserna och använder sig av ett arbetssätt som stimulerar till att höja samtliga 
intelligensnivåer.60

 
I Ingegerd Ericssons studie om sambandet mellan motorik och koncentrationsförmåga indikerar 
resultatet till att det finns ett visst samband. Trots att resultatet av studien visar att 68 procent av 
de eleverna som har koncentrationssvårigheter även har motoriska brister i olika grad och att 
skillnaden på elevernas koncentrationsförmåga minskade med ökad fysisk aktivitet och 
motorisk träning krävs mer forskning för att bekräfta sambandet.61

                                                      
56 Myndigheten för skolutveckling. Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling Slutrapport 2005-

09-01. Dnr 2 004:17.  

57 Ibid. s. 2 

58 Raustorp, A. (2004).  Att lära fysisk aktivitet s. 41-43 

59 Ibid. s. 16 

60 Gardner, H. (1998). De sju intelligenserna s. 3ff 

61 Ericsson, I. (2005). Rör dig – Lär dig s. 102 

 18



  

 
I studien studerades även sambandet mellan motorik, svenska och matematik. De nationella 
proven i skolår 2 studerades och visade i svenska på att läs- och skrivförmågan ökade men i den 
muntliga förmågan var skillnaden obetydlig. I matematik hade eleverna bättre resultat i samtliga 
delar men framförallt i delen som berör rumsuppfattning. Ericsson menar att resultatet från 
Bunkefloprojektet visar att skolan bör ha en större beredskap för att kunna ta emot elever med 
koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter och motoriska brister. Bl.a. anser hon att fysisk 
aktivitet ska finnas med som en naturlig del i elevernas vardag, dels för att upptäcka motoriska 
brister men även för att kunna utfärda ett adekvat åtgärdsprogram till de elever som behöver.62 
Trots att inte alla elever har motoriska brister så finns det flera positiva aspekter av fysisk 
aktivitet som de allra flesta eleverna mår bra av såsom ökad motivation, bättre kommunikation 
och social förmåga, bättre koncentrationsförmåga och starkare självbild63

 

Sociala perspektiv 

En av de grundläggande förutsättningarna för att skolan ska lyckas att bidra till elevernas 
fysiska och psykiska hälsa, är att eleverna trivs. Att klimatet i skolmiljön är så tillåtande att 
eleverna tillåts växa i självkänsla och inte behöver uppleva sig som misslyckade eller utanför.64I 
fil.mag. Susanne Wolmesjös studie, om upplevelser av daglig rörelseaktivitet, upplever 
pedagogerna att gemenskapen och sammanhållningen i klassen har ökat efter införandet av 
rörelseaktiviteter. Pedagogerna i studien menar att samhörigheten ökar när alla elever 
medverkar i samma aktiviteter, med samma förutsättningar. Wolmesjö menar vidare att då 
gruppstärkande övningar är något som eftersträvas inom såväl lagidrott som arbetsliv är detta 
något positivt som skolan bör ta till vara på. Vad som ger upphov till denna känsla av 
samhörighet framgår inte av studien.65  
 
Genom rörelse och fysisk aktivitet tränas alltså inte bara de motoriska utan även de sociala 
färdigheterna. Via den fysiska aktiviteten lär barnet känna och kontrollera sin kropp. Ett barn 
som är trygg och säker i sin kropp har lättare att känna tillit till andra, då de har en positiv bild 
av sig själva. Eftersom barn sällan går, utan springer eller ”hoppsar” när de tar sig fram, är det 
viktigt att man behärskar dessa rörelser för att kunna hänga med i leken och det sociala livet. 66

 

                                                      
62 Ericsson, I. (2005). Rör dig – Lär dig s. 105ff 

63 Lorentzson, P (2006). Livsviktig t - om arbete med kost och rörelse i skolan och samhället, 

rapport 4 s. 15 

64 Wolmesjö, S. (2006) Rörelseaktivitet s. 82 

65 Ibid. s. 82 

66 Grindberg, T och Langlo-Jagtøien, G. (2002) Barn i rörelse s. 61 
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Negativa perspektiv 

Att fysisk aktivitet ger upphov till såväl fysisk, psykisk, social och skolrelaterad hälsa har vi 
redan påvisat, men det finns även negativa perspektiv på den fysiska aktiviteten. Fysisk aktivitet 
kan, främst inom elitsatsning eller högintensiv aktivitet, leda till skador, som om oturen är 
framme, kan ge bestående men. De vanligaste skadorna som uppkommer till följd av fysisk 
aktivitet är belastningsskador på leder och benhinnor samt muskelbristningar och vrickningar 
med uttöjning av ligament som följd,67 Risken att råka ut för skador inom den hälsofrämjande 
fysiska aktiviteten är dock liten. Detta kan även utläsas i definitionen av den hälsofrämjande 
aspekten som lyder fysisk aktivitet med största möjliga nytta och minimal skaderisk.68  
 
Aktiviteter som jogging och bollspel har dock en ökad skaderisk, studier visar att ungefär 
varannan joggare eller bollsportsutövare har en belastningsskada per år. Andra risker med fysisk 
aktivitet som kanske framförallt tonårsflickor ligger i riskzonen för är ätstörningar. För att passa 
in i samhällsidealen tvingar de sig till självsvält och överdriven fysisk aktivitet. Detta kan ge 
upphov till en förskjutning i hormonbalansen som i sin tur kan ge allvarliga följdsymtom såsom 
utebliven menstruation, benskörhet, minskad bentäthet och stressfrakturer. Även inom vissa 
idrotter, framförallt estetiska och uthållighetssporter finns en ökad risk för att drabbas av någon 
form av ätstörning.69

Stödjande verksamheten till skolorna -
slutrapport 
Syftet med denna rapport är att följa upp Myndigheten för skolutvecklings stödjande arbete för 
daglig fysisk aktivitet i skolorna. Rapporten beskriver också nuläget i skolorna vid rapportens 
slutförande. Enligt slutrapporten är effekterna av myndighetens arbete framförallt att kommuner 
och skolor, främst grundskolor, har blivit medvetna om att läroplanstillägget om daglig fysisk 
aktivitet finns. Rapporten visar att arbetet med den dagliga fysiska aktiviteten är lättast att 
genomföra i fritidshemmet och i grundskolan.70 I de senare åren där måluppfyllelsen kanske 
uppfattas som tydligare bland pedagogerna, är det däremot svårare att ta sig tid till fysisk 
aktivitet utanför idrottslektionerna. Detta kan eventuellt bero på att kraven ökar och 
pedagogerna lägger fokus på de ämnen som betygsätts. Om kunskapen om den fysiska 
aktivitetens effekter skulle öka hos dessa pedagoger, skulle utrymmet för fysisk aktivitet kanske 
öka.  
 
Trots att de flesta skolor nu erbjuder daglig fysisk aktivitet så innebär det inte att alla elever är 
fysiskt aktiva. Vissa grupper är svårare att nå och då är det främst elever som inte heller är 
fysiskt aktiva på sin fritid.  

                                                      
67 Schäfer-Elinder, L & Faskunger, J. (2006) Fysisk aktivitet och folkhälsa s.36f 

68 Ibid.s.36 

69 Schäfer-Elinder, L & Faskunger, J. (2006) Fysisk aktivitet och folkhälsa s. 36f  

70 Myndigheten för skolutveckling. Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling Slutrapport 2005-

09-01. Dnr 2 004:17.  
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Deltagandet i fysiska aktiviteter på fritiden varierar i förhållande till elevernas habitus, det vill 
säga elevens bakgrund, sociala förhållanden och förförståelse. Det kan också skilja beroende på 
ålder och kön.71Den stora utmaningen för skolorna är därför att försöka nå dessa elever och få 
dem att inse den fysiska aktivitetens påverkan på hela deras livssituation. Det är av stor 
betydelse att detta läroplansmål är förankrat hos alla pedagoger och att rektorn stödjer arbetet 
och kopplar det till de goda effekter det har på elevernas kunskapsutveckling. På de skolor där 
daglig fysisk aktivitet är en naturlig del av skoldagen upplever elever, lärare, föräldrar och 
rektorer att klimatet både i och utanför skolan har förbättrats.72

 
 
Realisering av den dagliga fysiska aktiviteten 

Enligt myndigheten för skolutvecklings slutrapport arbetar många skolor med uteaktiviteter på 
rasterna men försöker även se den fysiska aktiviteten som ett pedagogiskt verktyg och sätta in 
det i olika sammanhang. Promenader är en vanligt förekommande aktivitet, vilket kan bero på 
att den varken kräver något speciellt utrymme eller förberedelser. I slutrapporten framhåller 
vissa pedagoger att de kan se tydliga resultat av promenaderna på framförallt på de elever som 
rör sig lite eller är överviktiga. Även för elever med annat ursprung än Sverige, får genom dessa 
promenader större tillit till att vistas i skog och mark.  
 
Gående skolbuss är ett projekt som har startat på vissa ställen i landet. I stället för att åka buss 
till skolan, går eleverna tillsammans. En förälder eller annan vuxen samlar upp eleverna vid 
bestämda hållplatser och sedan promenerar de till skolan. Den gående skolbussen har inte bara 
positiva effekter på elevernas hälsa utan har även påverkat trafiksituationen vid dessa skolor på 
ett positivt sätt. Fil.dr. Ingegerd Eriksson menar dock att promenader naturligtvis är bättre för 
elevernas motorik än att bli skjutsade överallt. För att däremot kunna dra några generella 
slutsatser om promenadernas eventuella påverkan på sambandet mellan motorik, 
koncentrationsförmåga och kunskapsutveckling, krävs mer kontrollerade vetenskapliga 
studier73.  
 
Då läroplanstillägget om daglig fysisk aktivitet dock främst syftar till att få eleverna mer aktiva 
och inte tar upp alla de positiva sidoeffekter som följer, måste ändå promenader och de gående 
skolbussarna ses som en bra och enkel aktivitet att fortsätta med. Att integrera fysisk aktivitet i 
andra ämnen är också ett sätt som fler lärare vågar sig på. Naturkunskap och matematik är 
exempel på ämnen som gör sig minst lika bra ute som inne. För att få förståelse för hur 
uträkning av skala går till, borde det väl vara lättare om eleverna får göra det praktiskt genom att 
till exempel mäta upp skolgården. Detta kan också kopplas till den amerikanska filosofen John 
Deweys tankar om learning by doing.74

                                                      
71 Bourdieu, P. (1993) Kultursociologiska texter s. 297ff 

72 Myndigheten för skolutveckling. Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling Slutrapport 2005-

09-01. Dnr 2 004:17.  

73 Tidskrift i Idrott och Hälsa Ökad forskning krävs nr 8, 2005 

74 Dewey, J. (2005). Individ, skola och samhälle s.16 
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Från formulering till realisering 
De förändringar i utbildningstänkandet som genomfördes under slutet av 1800-talet och början 
av 1900-talet kom att påverka synen på utbildning. Utbildning började förenas med samhället 
och skulle vara till nytta för både samhället och den enskilde individen. Den efterfrågan som 
utbildningen skapade ledde till att politikens fokus flyttades från att vara reaktiv till att bli en 
aktiv och framåtsträvande utbildningspolitik. Utbildningen skulle användas som en metod för 
att utjämna ekonomiska, sociala och kulturella skillnader. För att detta skulle möjliggöras 
krävdes att utbildningen var så likvärdig som möjligt. Detta skapade ett problematiskt 
förhållande mellan individ och samhälle där de både var beroende och oberoende av varandra. 
Konsekvenserna av detta blev att det bildades en markant gräns mellan beslut om utbildningens 
mål och hur målen skulle förverkligas det vill säga mellan formulerings- och realiseringsarenan. 
Formuleringsarenan är det forum där de övergripande politiska målen för utbildningen 
utformas, och som utrycker samhällets behov om viss utbildning. Dessa mål måste sedan 
preciseras för att kunna överföras till de olika verksamheterna. De som i verksamheten är 
skyldiga att implementera dessa mål är i skolans fall de yrkesverksamma pedagogerna. 
Problematiken uppstår då målen i läroplanen tolkas olika på realiseringsarenan, det vill säga av 
pedagogerna i skolan. Detta medför svårigheter för skolan att erbjuda en likvärdig utbildning för 
alla då tolkningen på realiseringsarenan är så skilda spridd.75 Kanske behövs fler tydliga 
riktlinjer från regeringen där tolkningsmöjligheten inte är lika bred? Ord som rekommenderar 
och bör, kanske måste bytas ut till skall, för att få färre tolkningsvariabler och på så sett medföra 
att skolan övergår till att vara mer likvärdig. I läroplanen formuleras skillnaderna mellan 
uppnåendemål och strävansmål enligt följande; 
 

o ”Mål att sträva mot anger inriktning på skolans arbete. De anger därmed en önskad 
kvalitetsutveckling i skolan” 

o ”Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det 
är skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa 
mål”76 

 
Forskning kring ämnet har indikerat till att fysisk aktivitet är främjande ur många olika 
perspektiv i skolan och det alarmeras om vår fysiska ohälsa dagligen. Så varför tar reformen så 
lång tid? Varför har den fortfarande relativt liten plats i skolan? Vi anser att om skolan ska 
spegla samhället och tillgodose de tydliga behov som finns bör den gå hand i hand med samtida 
forskning och fortlöpande förverkliga detta så att alla skolor är likvärdiga.  

                                                      
75 Lindensjö, B & Lundgren, U. (2005) Utbildningsreformer och politisk styrning s 171f 

76 Lpo 94 
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Den dagliga fysiska aktivitetens plats i skolan 
För att eleverna ska tillgodogöra sig skolans ämnen och aktiviteter måste de framträda som 
meningsfulla för elevernas liv, nu och i framtiden. De enskilda ämnena och aktiviteterna måste 
även ses som delar av en helhet och ge eleverna en känsla av sammanhang.77 Detta gäller 
givetvis även den fysiska aktiviteten. I Myndigheten för skolutvecklings slutrapport framgår att 
skolorna inte bör se den fysiska aktiviteten som något extra ämne som enbart ligger på enskild 
tid, utan som något som på ett naturligt sätt integreras i vardagen.78  
 
Grunden till detta är statens folkhälsoinstituts framhållning att vår huvudsakliga 
energiförbrukning beror på fysisk aktivitet som inte har med idrott eller schemalagd motion att 
göra.79 För att den fysiska aktiviteten ska bli en naturlig del av elevernas vardag, nu och i 
framtiden, är det därför viktigt att skolans pedagoger har denna inställning. 
 
För att den fysiska aktiviteten ska kännas meningsfull för eleverna är det viktigt att kraven på 
prestationen minskar. I Riksidrottsförbundet program ”Idrotten vill” framhålls bestämda 
riktlinjer för barnidrotten, bland annat att Idrott för barn ska bedrivas under lekfulla former och 
att alla ska få prova på olika idrotter80Dessa riktlinjer bör även stå i fokus när det gäller den 
dagliga fysiska aktiviteten. Dessa argument för integreringen av den fysiska aktiviteten kan 
även grunda sig i skolans läroplan där följande finns att läsa; 
 
”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Skolans arbete måste inriktas och ge utrymme för olika 
kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. 
Skolan skall främja elevens harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer […] I skolarbetet skall 
de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper [...] En harmonisk utveckling och 
utbildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter.”81

                                                      
77 Känsla av sammanhang, KASAM, utrycker i vilken utsträckning en person känner tillit till sig 

själv och sin omgivning. En person med hög KASAM upplever sig ha en god hälsa, både fysiskt, 

psykiskt och socialt, även om han eller hon utsätts för traumatiska händelser. (Antonovskys tankar 

om hälsa, Rydqvist, L-G & Winroth, J (2004) Idrott, friskvård, hälsa och hälsopromotion s.12)) 

78 Myndigheten för skolutveckling. Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling Slutrapport 2005-

09-01. Dnr 2 004:17.  

79 Myndigheten för skolutveckling. Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling Slutrapport 2005-

09-01. Dnr 2 004:17.  

80 Engström L-M & Redelius K. (2005) Pedagogiska perspektiv på idrott s. 70 

81 Lpo 94 
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Rekommendationerna för hur mycket tid den fysiska aktiviteten får ta varje dag skiljer sig 
beroende på källan. Enligt National Association for Sport and Physical education i USA, bör 
barn upp till puberteten vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Aktiviteten bör vara av 
måttlig intensitet samt kännetecknas av lek och rörelseglädje. 2001 enades svenska myndigheter 
om en ny rekommendation för fysisk aktivitet för vuxna. Liksom de internationella riktlinjerna 
rekommenderades minst 30 minuters daglig fysisk aktivitet av minst måttlig intensitet82. Viktigt 
att påpeka är dock att den fysiska aktiviteten inte behöver utföras i ett sträck, utan kan delas upp 
i kortare intervaller.83  
 
Den svenska rekommendationen för fysisk aktivitet lyder; 
 
”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. 
Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, t.ex. rask promenad. Ytterligare hälsoeffekter kan 
erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten”84

 
För barn rekommenderas 60 minuter fysisk aktivitet varje dag som bör omfatta både måttlig och 
hård aktivitet85. Dessa rekommendationer ligger till grund för den tidsangivelse som regeringen 
har givit uttryck för i propositionen om daglig fysisk aktivitet.  
 
Att förverkliga givna mål är som vi redan beskrivit inte alltid det lättaste. I och med att målen i 
läroplanen ofta är väldigt vaga och lämnar stort tolkningsutrymme blir det upp till varje 
kommun, skola eller lärare att tolka dem efter bästa förmåga. Enligt Myndigheten för 
skolutvecklings slutrapport framgår det att skolor som arbetat utan timplan har haft lättare att 
genomföra detta tillägg. I Timplanedelegationes delbetänkande står följande; 
 
”De praktiska/estetiska ämnena har snarare fått mer tid på schemat, genom att i många skolor 
både ha egen tid och ingå i ämnesintegrerad verksamhet, men också som en konsekvens av 
prioriteringar som gjorts på skolorna. Det senare är särskilt tydligt för fysisk aktivitet eller 
rörelse som sedan läroplanen ändrades har kommit att bli en daglig aktivitet”86

 

                                                      
82 Scäfer-Elinder, L & Farskunger, J. (2006) Fysisk aktivitet och folkhälsa 

83 Rydqvist, L-G & Winroth, J (2004) Idrott, friskvård, hälsa och hälsopromotion s. 93 

84 Scäfer-Elinder, L & Farskunger, J. (2006) Fysisk aktivitet och folkhälsa 

85 Statens Folkhälsoinstitut 

86 Myndigheten för skolutveckling. Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling Slutrapport 2005-

09-01. Dnr 2 004:17.  
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Miljöer för daglig fysisk aktivitet 

När pedagogerna har tolkat formuleringsarenans mål och ska börja med arbetet med 
genomförandet av läroplanstillägget om daglig fysisk aktivitet, underlättar det om det finns en 
god miljö där aktiviteterna kan utföras. Då klassrummen ofta är relativt små och övermöblerade 
är det kanske enklare att genomföra aktiviteterna utomhus. Genom att planera för den dagliga 
fysiska aktiviteten redan vid terminsstarten kan man anpassa möbleringen i klassrummet. Ett 
alternativ kan vara att ha bord med hjul som man enkelt kan skjuta undan när det är dags för 
rörelse. 
 
Skolgården är en plats där eleverna tillbringar mycket tid och även om avsaknaden av 
lekmaterial t.ex. gungor och klätterställningar är stor, kan man med enkla medel påverka 
elevernas lust till rörelse. Ett exempel kan vara att måla upp hopphagar och kingrutor på asfalten 
och att erbjuda ett stort utbud av lekredskap.  
 
Svensk forskning visar även att förskolebarn är mer aktiva utomhus om gården är kuperad och 
utrustad med naturliga komponenter såsom buskar, stenar och träd.87 Detta kan vara bra att ha i 
åtanke om man har möjlighet att vara med och planera en skolgård. Genom att utnyttja 
skolgården eller närmiljön till den fysiska aktiviteten får eleverna dessutom frisk luft.  

Handslaget/Idrottslyftet 
Ungefär samtidigt som läroplanstillägget om daglig fysisk aktivitet skrevs in i Lpo 94 beslöt 
riksdagen (2003) att starta upp ett samarbete mellan idrottsföreningarna och skolan. Detta 
samarbete skulle pågå i fyra år och ett av målen var att få fler barn och ungdomar fysiskt aktiva. 
75 procent av de idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har nu deltagit i 
Handslaget som projektet benämns. Förutom att samverka med skolan har delmålen varit att 
satsa på flickidrott, delta i kampen mot droger samt att hålla tillbaka kostnaderna för de aktiva. 
För att få delta i projektet lämnade föreningen efter överenskommelse om samarbete med skola 
in en ansökan om att få delta i projektet. Samarbetet har exempelvis inneburit att föreningen har 
ansvarat för rastaktiviteter, aktiviteter under lektionstid och även aktiviteter efter skoltid. 
Fokuseringen skulle framförallt vara på de elever som inte redan är fysiskt aktiva på fritiden, 
alltså de inaktiva. För övrigt angavs inga referensramar.88

 
I den utvärderande sammanställningen av forskningen om Handslagets genomförande och 
resultat skriver professor Lars-Magnus Engström att ingen av de studerade föreningarna har 
gjort någon medveten satsning på de fysiskt inaktiva eleverna, trots att det skulle vara särskild 
fokus på detta. Inte heller rektorerna på skolorna angav att man satsat främst på de inaktiva.  

                                                      
87 Scäfer-Elinder, L & Farskunger, J. (2006) Fysisk aktivitet och folkhälsa s. 112ff 

88 Engström, L-M (2008) Forskning om Handslagets genomförande och resultat – en utvärderande 

sammanställning s. 3f  
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Dessutom har inte de skolor som samverkat med idrottsföreningar mer daglig fysisk aktivitet än 
andra skolor. Med detta menar Engström att projektet inte bidragit till att erbjuda eleverna 
daglig fysisk aktivitet även om pedagogerna och föreningsrepresentanterna anger en rad positiva 
effekter av projektet som bättre hälsotillstånd, bättre inställning till ämnet idrott och hälsa, ökad 
rekrytering av medlemmar och att den fysiska aktiviteten bland eleverna har ökat. Dock anser 
Engström att dokumentationen av detta är otillräcklig och kan därför inte dra några generella 
slutsatser. Vidare menar han att föreningarna inte har anpassat sin verksamhet till skolans 
pedagogik. Idrottsledarna har heller ingen kunskap i hur elever som inte alls är intresserade av 
idrott, elever som har motoriska brister, sociala problem eller annat funktionshinder lockas till 
fysisk aktivitet för att på så sätt få den motoriska träning de behöver.89 Återigen ser vi 
svårigheter i att realisera de formulerade målen inom skolans verksamhet.  
 
Efter projektets fyra år beslöt regeringen om ett fortsatt samarbete mellan idrottsföreningarna 
och skolan. Detta projekt benämns numera Idrottslyftet och pågår från och med 1 juli, 2007 och 
fyra år framåt. 

Sammanfattande litteraturöversikt 
Trots att mycket forskning har gjorts kring detta ämne, är det något som fortfarande verkar vara 
relativt svårt att realisera i skolorna. Dock verkar arbetet gå bättre i grundskolans tidigare år än i 
de senare åren och på gymnasiet. Om detta beror på prestationskrav och bedömning är svårt att 
utläsa, men sannolikt har det i alla fall en inverkan. En annan orsak kan eventuellt vara att 
eleverna i grundskolans tidigare år är lättare att få med på lekar och aktiviteter. Vi har även 
påvisat att fysisk aktivitet bevisligen påverkar vår hälsa på ett positivt sätt och att det kan 
användas som preventiv åtgärd för att minimera risken för skador och sjukdomar.  
 
Myndigheten för skolutveckling fick i samband med att läroplanstillägget om daglig fysisk 
aktivitet kom, i uppdrag av regeringen att stödja och följa upp arbetet i landets kommuner. I 
deras slutrapport (2005) redovisades hur och om arbetet med den dagliga fysiska aktiviteten 
realiserades. Då denna slutrapport främst tittade på kommunerna och inte på de enskilda 
skolorna i kommunerna, skiljer den sig från vår studie, då vi jämför olika grundskolor i samma 
kommun.  
 
Då detta är ett intressant ämne har vi även funnit ett antal andra examensarbeten med liknande 
teman. De flesta har dock, precis som vi koncentrerat sig till en eller två kommuner i sin närhet. 
Vid Idrottshögskolan i Stockholm har vi dock funnit en studie av Sami Jansson och Fredrik 
Ljungheimer, som undersöker skolans arbete kring daglig fysisk aktivitet.90 Denna studie är 
snarlik vår men bygger på en annan empiri och undersökningsmetod. Denna undersökning 
sträcker sig även över grundskolans alla årskurser. 

                                                      
89 I Engström, L-M (2008) Forskning om Handslagets genomförande och resultat – en 

utvärderande sammanställning s. 20ff 

90Jansson, S & Ljungheimer, F (2006) Vision eller Verklighet: en studie av skolans arbete kring 

daglig fysisk aktivitet 
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Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur olika kommunala grundskolor i 
Stockholms stad, år F-6, har implementerat läroplanstillägget om daglig fysisk aktivitet. Som en 
precisering av det övergripande syftet ämnar vi således att undersöka hur detta tillägg har tolkats 
i genomförandeledet, dvs. på realiseringsarenan. 

Frågeställningar 

 

o På vilket sätt arbetar olika skolor med det läroplanstillägg som kom 2003, och som 
innebär att varje skola ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet? 

 
o I läroplanstillägget om daglig fysisk aktivitet finns ingen tidsangivelse, det finns dock 

en formulering om att den ska innefatta minst 30 minuter per dag, hur används den 
tiden? 

 
o Om detta tillägg i stället var ett uppnåendemål, skulle då skolorna arbeta annorlunda? 

 
o I de fall där skolorna arbetar med detta strävansmål, kan några resultat i elevernas 

skolsituation utläsas?   
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Undersökning/empiri 

Metod 

Urval och genomförande 

Då vi vill göra en jämförande undersökning har vi valt en kvantitativ metod, det vill säga en 
metod där vi samlar in fakta och studerar relationerna mellan olika data. Med denna metod ges 
även möjligheten att generalisera slutsatserna.91  Vi har valt att genomföra vår undersökning på 
samtliga grundskolor, F-6, i Stockholm stad. Undersökningen har vi riktat till skolornas ledning, 
främst rektorer, då de har det övergripande pedagogiska ansvaret. Till varje skola har vi först 
skickat ut ett mejl med en förfrågan om de kan tänka sig att svara på vår enkät om daglig fysisk 
aktivitet. Till dem som gav positiv respons mejlade vi sedan enkäten, som de fick svara på via 
mejl. Vi valde att genomföra enkäten helt elektroniskt då vi ansåg att det skulle vara det 
enklaste sättet för både respondenterna och oss. För att få svar på våra frågeställningar använde 
vi oss av alternativfrågor92 i vår enkät.  
 
I vårt utskick till skolorna påpekade vi att alla svar skulle behandlas helt anonymt i enlighet med 
rådande forskningsetiska principer93, men att skolans namn stod med för att vi skulle få en 
bättre översikt av vilka som svarat. För att ytterligen påvisa vår förhållning till respondenternas 
anonymitet valde vi att inte göra ett massutskick, utan skickade varje mejl personligt. Till de 
berörda skolor som inte hade svarat på enkäten inom ramen för vår tidsangivelse, skickade vi en 
påminnelse om vikten av deras medverkan för vår studie. 
 

Validitet och reliabilitet 

Under inledningsfasen av vårt arbete med enkätfrågorna funderade vi mycket kring 
formuleringen av frågorna samt kring utformningen av enkäten. Vi ansåg att frågorna var både 
relevanta och tydliga för vår studie. På flera av de svar vi fick kan vi dock se att respondenterna 
kan ha misstolkat frågan. Detta beroende på ett skalsystem som av oss har använts på ett 
otydligt sätt. Detta är något som får stor betydelse för vår studies reliabilitet. Reliabilitet kan 
översättas som tillförlitlighet och avser den använda metodens hållbarhet och pålitlighet. För att 
reliabiliteten ska vara hög ska en konkret fråga kunna ställas vid olika tillfällen och ändå ge ett 
liknande svar.94  
 

                                                      
91 Bell, J. (2006) Introduktion till forskningsmetodik s. 17 

92 Ibid. s. 139 

93 Ibid. s. 57ff 

94 Ibid. s. 117 
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Även vår studies validitet påverkas av enkätens utformning men även av antalet svar. Då vi 
skickade ut enkäten till ca 60 skolor och endast har fått 18 svar måste underlaget till vår studie 
tolkas med försiktighet.95Några av respondenterna var också ansvariga för flera skolor inom 
samma stadsdel. I ett litet antal av enkäterna var det därför oklart om svaren avsåg en eller flera 
skolor. Validitet eller giltighet åsyftar karaktären hos den insamlade data och om den verkligen 
svarar på det du vill undersöka. För att undersöka om en studie uppfyller kraven om validitet 
och reliabilitet, kan man ställa sig frågan om en annan person som använder sig av samma 
undersökningsintrument kan komma fram till samma slutresultat.96

 
Om vi skulle få möjlighet att göra denna undersökning igen skulle vi, som en lärdom av våra 
misstag, formulera frågorna på ett tydligare sätt samt påtala för respondenterna hur viktig deras 
medverkan är för ett trovärdigt resultat.  
 
 

                                                      
95Bell, J. (2006) Introduktion till forskningsmetodik s. 137ff 

96Ibid. s. 118 
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Resultat och analys 

I vår undersökning har vi skickat ut enkäter till Stockholms stads samtliga kommunala 
grundskolor år F- 6, ca 60 stycken. Av dem har vi mottagit 18 svar som fått utgöra empirin i vår 
studie. Svarsfrekvensen motsvarar 30 procent. 
 
1. Är ni medvetna om att tillägget om daglig fysisk aktivitet finns? 
  

Fråga 1

100%

0%

Ja

Nej

 
Figur 1 
 
Analys:  
I ovanstående resultat kan vi utläsa att regeringspropositionen om daglig fysisk aktivitet har 
mottagit väl i skolorna som deltagit i vår studie. Detta kan även vara ett uttryck för att 
Myndigheten för skolutveckling har lyckats i sitt uppdrag att stödja och informera kommunerna 
om detta tillägg.  
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2. Om ja, hur arbetar ni med detta?  
 
Tabell 1 

Fråga 2

0
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4
6
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12

Som eget
schemalagt

ämne 

Som elevens val Efter elevernas
önskemål 

Förlängda
raster med

organiserade
aktiviteter 
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andra ämnen 

Eget alternativ

an
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Eget alternativ (fråga 2):  
 

o Alla elever promenerar minst en kvart om dagen (schemalagt).  
o Alla elever har obligatorisk utevistelse 2x30 min/dag.  
o Raster + aktiviteter under dagen i vår integrerade verksamhet. 
o Promenad före varje lunch för alla elever i Åk 4-6, fritidsgympa i organiserad form för 

alla barn i Åk 1-3. 
o Vi har rörelse och hälsa som profil. 
o Vi använder oss bl.a. av ”Röris” Friskis och svettis rörelseprogram. Ibland till skogen, 

ibland organiserad rastverksamhet. 
o Friskis o Svettis ”Röris”, hopprep till musik eller jenka varje vecka på skolgården. 

Färdig promenadrutt som alla klasser kan gå när det passar. Extra tid för 
fritidsavdelningarna i gymnastiksalen. Yoga varje tisdag morgon. Alla 
fritidsavdelningar har en utedag i veckan. Bra rustad skolgård som lockar till lek och 
rörelse även en Bod med lek- och spelsaker för raster och fritids. 

o Röris på lektionerna. 
 
En av respondenterna förtydligade sitt svar att rasterna inte var förlängda men organiserade i år 
f-6. 
 
Analys: 
Av svaren ovan kan vi uttyda att aktiviteterna ser väldigt olika ut på de olika skolorna, vilket 
kan vara en följd av tolkningsfriheten i läroplanstillägget. Dock kan vi se att alternativet 
”integrerat i annat ämne” ligger i topp. En förklaring till detta kan vara att informationen kring 
läroplanstillägget har varit tydlig med att den dagliga fysiska aktiviteten inte ska ses som ett 
eget ämne, utan som ett naturligt inslag i skoldagen. Vi kan också se att alternativet ”som eget 
ämne” fått relativt få svar, vilket också kan vara en följd av detta. Av de egna alternativen är 
promenader och röris i majoritet. 
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3. Är detta något ni prioriterar? (Intervall 1 motsvarar väldigt mycket och 5 motsvarar inte alls) 
 
Tabell 2 

Fråga 3
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Analys:  
I ovanstående diagram kan vi utläsa att det är en stor spridning på hur respondenterna svarat. 
Flertalet av respondenterna anser inte att tillägget om daglig fysisk aktivitet prioriteras särskilt 
högt medan fyra anser att det prioriteras väldigt högt. 
 
4. Tror ni att det skulle vara skillnad om detta var ett uppnåendemål i stället för ett strävansmål? 
(Intervall 1 motsvarar väldigt mycket och 5 motsvarar inte alls) 
 
Tabell 3 
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Analys:  
Diagrammet ovan visar att flertalet av respondenterna anser att även om målet om daglig fysisk 
aktivitet var ett uppnåendemål så skulle det inte prioriteras särskilt högt. 

 32



  

 
5. Hur mycket tid avsätter ni till extra fysisk aktivitet varje dag? 
 

Fråga 5

39%

28%
33%

Mindre än 15 min

15 till 30 min

Mer än 30 min

 
Figur 2 
 
Analys: 
Av ovanstående figur framgår att tidsintervallen mellan 15 – 30 minuter är vanligast 
förekommande. Skillnaden är dock inte så stor i jämförelse med tidsintervallen mindre än 15 
minuter. I läroplanstillägget om daglig fysisk aktivitet framgår ingen tidsangivelse, detta kan 
vara en orsak resultatet ovan.  
 
6. Vad är det som styr tiden? 
 
Tabell 4 

Fråga 6
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Eget alternativ (fråga 6):  

o Vi har även lagt tid både till extra tid i idrottsschemat 30 min/vecka, en hälsovecka 
varje termin med mycket fysiska aktiviteter samt andra aktiviteter. 

o Stort intresse för rörelse, idrott och hälsa på skolan. 
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o Alla övriga mål vi har att uppfylla! 
o Vi har 90 min elevensval tid i veckan då alla rör sig. Vi har verkstadstimme var fjärde 

vecka för eleverna F-3 har utökad tid för idrott på schemat. Fotbollsklasserna har 90 
min extra varje vecka utöver timplanen. 

 
Analys:  
Enligt diagrammet ovan kan vi se att det är 13 av 18 respondenter som anser att det är 
organisationen som styr tiden. Även lokalfrågan och intresset har betydelse för utförandet av 
daglig fysisk aktivitet. Vissa tendenser tyder på skolan kopplar ihop den dagliga fysiska 
aktiviteten med ämnet idrott och hälsa. En respondent uttrycker att det finns mer väsentliga mål 
att uppfylla än detta. 
 
 
7. Kan ni se några resultat i elevernas skolsituation då ni arbetar utifrån detta läroplanstillägg? 
 

Fråga 7

33%

67%

Ja

Nej

 
Figur 3 
 
Analys: 
Den övervägande majoriteten av respondenterna anser sig kunna se ett resultat av 
implementerandet av daglig fysisk aktivitet. 
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8. Om ja, på vilket sätt?  
 
Tabell 5 
Sämre        bättre 
1                  2              3          4                 5
                                                   x              

Arbetsro , medelvärde av 8 respondenter                              

 
Sämre        bättre 
1                  2              3           4                 5
                                           x                        

Studieresultat , medelvärde av 6 respondenter                          

 
Fler         färre 
1                  2              3           4                 5
                                              x                     

Konflikter , medelvärde av 7 respondenter                            

 
Sämre        bättre 
1                  2              3          4                  5
                                                 x                  

Fysisk hälsa , medelvärde av  9 respondenter                           

 
Sämre        bättre 
1                  2              3          4                 5
                                                    x              

Psykisk hälsa , medelvärde av 8 respondenter                         

 
Eget alternativ (fråga 8): 
 

o Vi har på inga sätt gjort några egna utvärderingar/forskat på detta. Vi baserar det 
utökade utbudet på den forskning som finns att tillgå som säger att fysisk aktivitet 
främjar inlärning… 

o Svårt att faktiskt påvisa. Mer en känsla av och en förväntan som gör att det visar sig i 
studieresultat och studiero. Vad gäller hälsa är det självklart alltid bättre med fysisk 
aktivitet än inaktivitet. 

o Mindre negativ fokus på de barn som har behov av att röra sig. 
o Vi har inga resultat utan bara tankar och förhoppningar om att våra aktiviteter gynnar 

barnens utveckling. 
o För att kunna svara ordentligt på det här måste man ha en utvärdering gjord. Det går 

inte att svara på om förbättrade studieresultat faktiskt beror på att vi erbjuder mycket 
rörelse på vår skola eller om det beror på andra saker. Förmodligen är det hela 
beroende av flera saker. När det gäller konflikter tror jag kanske mer att den 
schemalagda livskunskapen har bidragit till mindre konflikter. Där ingår en hel del 
lekar och övningar med rörelse – så vad är egentligen orsaken? 
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Analys:  
Denna fråga ansåg flertalet av respondenterna vara svårbesvarad då de inte utvärderat detta. 
Trots det kan vi se en tendens till att arbetsro, fysisk och psykisk hälsa har förbättras sedan 
införandet av detta läroplantillägg. Även konflikterna har blivit färre och studieresultaten något 
bättre.  
 
 
9. Vad tror ni att de berörda pedagogerna anser om detta arbetssätt? 
10. Vad tror ni att föräldrarna anser om detta arbetssätt? 
11. Vad tror ni att eleverna anser om detta arbetssätt? 
 
Tabell 6 

Fråga 9 till 11

0
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Analys av fråga 9-11: 
Diagrammen ovan visar att rektorernas uppfattning är att pedagoger, föräldrar och elever 
uppfattar detta arbetssätt som positivt. Inga av respondenterna har svarat att de tycker att 
arbetssättet är mindre bra eller dåligt. Ett fåtal har varit osäkra vilket, som i fråga 8, kan bero på 
att det inte gjorts någon utvärdering av arbetssättet. 
 
 
12. Egna tankar och funderingar kring detta tillägg?  
 

o Helt nödvändigt med rörelse varje dag; i form av rundan, Röris, uteverksamhet, idrott, 
dans eller annat. 

o Idrott/rörelse är ett mycket viktigt ämne, tyvärr ställer lokalfrågan till det under framför 
allt vinterhalvåret. 

o Att utöka rasttiden inom ramen för ”traditionell skoltid” från nuvarande cirka 40 
minuter till 60 minuter skulle rubba hela vårt schema och minska möjligheten för våra 
barn att få sammanhängande aktiviteter på eftermiddagen. När vi talat om detta anser 
både lärare och fritidspersonal att vi måste se till barnens hela dag hos oss. 
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o Elevernas garanterade undervisningstid är en viktig faktor som kan bromsa en del. 

Enklare om man nöjer sig med att när det är möjligt promenera i stället för att åka buss 
till olika kringaktiviteter. 

 
Analys: 
Av respondenternas egna tankar kring detta mål kan vi utläsa att flertalet av dem tycker att 
fysisk aktivitet är viktigt. Det framgår dock att tiden ses som ett stort hinder för 
genomförandet av detta. 
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Diskussion 

I våra undersökningsresultat finner vi det glädjande att alla våra respondenter känner till 
läroplanstillägget om daglig fysisk aktivitet. Då vi anser att detta är viktigt hoppas vi att detta är 
något som är genomgående för alla Sveriges grund- och gymnasieskolor. Som vi påpekade i 
analysen har vi fått ett brett svarsurval kring frågan hur skolorna implementerar den dagliga 
fysiska aktiviteten.  
 
Många av skolorna använder den fysiska aktiviteten integrerat med andra ämnen. Detta är något 
som vi anser viktigt att framhålla, då ämnet idrott och hälsa inte alltid når alla elever. Om den 
fysiska aktiviteten integreras under hela skoldagen är det förhoppningsvis lättare att nå alla. I 
läroplanen framgår även att den dagliga fysiska aktiviteten inte ska ses som ett särskilt ämne 
utan som en naturlig del av elevernas vardag. I flertalet skolor ligger den fysiska aktiviteten som 
elevens val. Tanken med detta är god, men risken att missa de inaktiva eleverna är här stor. 
Anders Raustorp påvisar även detta i sin bok, att elever som är inaktiva på idrottslektionerna 
ofta även är det på sin fritid. Och då läroplanens mål bygger på att vårt samhälle har gått från 
mer aktivt till mer inaktivt, är det oerhört viktigt att detta mål realiseras för alla elever. Om 
elevens val styrs så att valen endast består av olika typer av rörelseaktivitet, kan detta vara ett 
sätt för eleverna att hitta något som passar just dem. Detta kan också vara en möjlighet för 
eleverna att hitta nya likasinnade kompisar. Risken med styrda val är att pedagogerna inkräktar 
på elevernas integritet och deras rätt till elevinflytande.  
 
Myndigheten för skolutveckling påpekar även i sin rapport att elevinflytandet är en viktig del 
för att eleverna ska ta till sig den dagliga fysiska aktiviteten som något positivt. Elevernas egna 
önskemål om den dagliga fysiska aktiviteten är det få av respondenterna som tagit hänsyn till. 
Detta kan bero på att det blir svårare att genomföra om alla ska få säga sitt. Svårigheterna kan 
dock reduceras om de berörda pedagogerna utbildades inom detta ämne och fick tillgång till 
olika verktyg för daglig fysisk aktivitet. Ett exempel på verktyg kan vara röris97. Röris och 
promenader är några av de alternativ vi fått på frågan om hur skolorna jobbar. Även 
myndigheten för skolutveckling framhöll att just promenader är en av de vanligaste aktiviteterna 
på skolorna.  
 
Även om Ingegerd Eriksson menar att promenader inte är den form av fysisk aktivitet som 
främjar skolsituationen, är den trots allt bättre än ingen fysisk aktivitet alls. Promenader är ju 
trots allt en aktivitet som passar de allra flesta och som inte kräver någon form av utrustning. 
Många av respondenterna uttrycker också att de erbjuder fritidsgympa och mycket 
uteaktiviteter. Det som inte framgår av vår studie är vilka pedagoger som ansvarar och leder den 
fysiska aktiviteten. I målen formuleras att idrottsläraren inte ska vara ansvarig för dessa 
aktiviteter, men att dess kompetens gärna kan utnyttjas. För att eleverna och pedagogerna ska få 
ökad förståelse om nyttan av den fysiska aktiviteten, anser vi att de alla borde utbildas eller i 
alla fall informeras om detta. Även föräldrarna kan ha nytta av denna information.  
 
Genom handslaget/idrottslyftet har skolorna fått möjlighet att samverka med lokala 
idrottsföreningar kring den dagliga fysiska aktiviteten. Detta samarbete har gynnat både 
skolorna och idrottsföreningarna, framförallt de sistnämnda, då dessa har fått fler betalande 
medlemmar till sina föreningar. Av egna erfarenheter kan vi säga att vissa problem har uppstått i 
samband med detta projekt.  

                                                      
97 Röris – Friskis & Svettis rörelseprogram för barn och ungdomar. (www.friskissvettis.se) 
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Bland annat har tillgången på lokaler och transport till och från aktiviteterna försvårat 
genomförandet. Ett annat bekymmer har varit att idrottsföreningarna inte alltid har haft 
möjlighet att ta emot alla intresserade till sin fritidsverksamhet. I utvärderingen av handslaget 
framkom återigen att svårigheterna kvarstår kring de inaktiva ungdomarna.  

 
Fler och fler skolor väljer att profilera sig inom olika ämnen. Idrott och hälsa är en relativt 
vanlig profil. Frågan är då vilka elever som hamnar på dessa skolor? Vi tror att om hela skolan 
är en profil skola, är det föräldrarna som väljer vilka förmågor de vill att deras barn ska 
utveckla. Är däremot skolan profilerad först från år 4 eller senare, är det mestadels elevens egna 
val. Om ett idrottsintresse redan finns, tror vi att chansen för att man väljer en skola med 
idrottsprofil ökar. Återigen nås inte de inaktiva eleverna. 
 
Då det i läroplanstillägget om daglig fysisk aktivitet inte finns någon tidsangivelse för 
aktiviteternas genomförande, försvårar detta för skolorna, då tolkningsfriheten blir stor. En 
skola med fysiskt aktiva pedagoger och ledning tolkar säkerligen läroplanens mål annorlunda än 
en skola där intresset inte är så stort. Engagemang bygger oftast på eget intresse. Detta är också 
något som i stor grad påverkar eleverna, på så sätt att elevernas tillgång till daglig fysisk 
aktivitet bygger på den enskilde skolans tolkning. I vår studie har vi sett att tiden är ett 
bekymmer för flertalet av de responderande skolorna. Vi kan dock se att de flesta, 39 procent, 
av skolorna avsätter 15 – 30 minuter per dag åt fysisk aktivitet. Om detta är en tolkning av 
regeringens formulering om minst 30 minuters daglig fysisk aktivitet, eller något som beslutats 
om på den enskilda skolan, går tyvärr inte att utläsa av studien. Enligt oss är det förvånansvärt 
att inte de flesta avsätter 30 minuter eller mer då det är på detta sätt det uttrycks i 
budgetpropositionen för 2004. Frågan är då hur Myndigheten för skolutvecklingen information 
och stödjande arbete har fungerat. Om skolorna inte medvetandegjorts om denna tidsangivelse 
är det inte så lätt av att leva upp till den. Detta kan ses som ytterligare bevis på svårigheterna då 
ett mål ska transformeras från formulerings- till realiseringsarenan.  
 
Vi har kunnat se i vår studie att försöken med timplanelösa skolor har varit positivt för både 
ämnet idrott och hälsa samt för den dagliga fysiska aktiviteten. När skolorna själva får styra 
över sin tid tror vi att flera av de mindre prioriterade ämnena får större utrymme. Detta ser vi 
som positivt då vi själva har upplevt att de teoretiska ämnena oftast värderas högre än de 
praktiska. Genom detta arbetssätt anser vi också att möjligheten att arbeta med integrering av 
olika ämnen, samt att arbeta tematiskt ökar. Detta kan vi även härleda till Lpo 94 där det står att 
eleverna ska få ta del av olika lärstilar och undervisningsmetoder. 
 
Det som begränsar genomförandet av den dagliga fysiska aktiviteten är enligt våra respondenter 
främst organisationen. Organisation kan innebära tillgång på lokal och personal. Även intresset 
hos skolledning och pedagogerna har betydelse. Tidigare av vårt arbete har vi påtalat att det inte 
är idrottsläraren som ska ansvara för den dagliga fysiska aktiviteten utan detta är ett ämne som 
berör alla. Vem är då ansvarig och vilka kunskaper om barns motorik och utveckling har den? 
Är det en person som brinner för en viss idrott så kanske det bara blir den idrotten som 
genomförs då pedagogen känner sig trygg i detta. Återigen finns här risken att den dagliga 
fysiska aktiviteten inte når dem som mest behöver den. Om alla pedagoger på skolan fick en 
grundläggande utbildning inom fysisk aktivitet så kanske chanserna för att nå alla elever ökar. 
Precis som i vilket ämne som helst anser vi det vara lika viktigt att pedagogerna har goda 
kunskaper om ämnet de undervisar i. 
 
Brist på lämpliga lokaler eller miljöer kan också påverka den fysiska aktivitetens utformning. Vi 
tycker att det är viktigt att påpeka att den fysiska aktiviteten inte ska ligga som ett särskilt ämne, 
utan som en naturlig del av skoldagen. I och med detta borde inga speciella lokaler behövas.  
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Daglig fysisk aktivitet ska inte innebära svettiga lagsporter utan lustfylld lek och rörelse. 
Genom en väl genomtänkt skolgård och flyttbar möblering i klassrummet förenklas arbetet med 
detta. Som pedagog anser vi att det är viktigt att våga vara spontan och flexibel när det gäller 
den dagliga fysiska aktiviteten, för att kunna läsa av när ett avbrott för rörelse behövs. Dessa 
avbrott är till fördel för både elever och pedagoger, samt medverkar till ett lugnare klimat och 
större arbetsro i klassrummet. 
 
När vi analyserade våra enkäter kunde vi se ett mönster som vi tror oss kunna härleda till de 
misstag vi gjorde när vi utformade enkäten. På grund av att skalans gradering i fråga 3 och 4 
skiljer sig från graderingen i de övriga frågor misstänker vi att respondenterna kan ha misstolkat 
dessa. Detta misstag, får ju som vi redan påpekat stor betydelse för hela vår studies validitet och 
reliabilitet. I fråga 3 och 4 graderade vi skalorna så att ett motsvarade det mest positiva svaret, 
medan vi i de andra graderingsfrågorna valde att ha fem som det mest positiva alternativet. I 
enkätsvaren kan vi dock se ett samband i svaren mellan fråga 3 och 4. De respondenter som 
svarat närmare väldigt mycket än inte alls i fråga 3 har i fråga 4 svarat närmare inte alls. Detta 
kan vi också se i omvänd ordning i några av svaren (se bilaga 2).  
 
Då vi i de enskilda enkäterna inte kan se hur respondenterna tolkat frågorna kan vi ändå utläsa 
att vid låg prioritet av daglig fysisk aktivitet skulle skillnaderna ha varit stor om detta istället 
varit ett uppnåendemål, och tvärtom. Trots misstaget hamnade resultaten i närheten av vad vi 
hade förväntat oss. Skillnaderna i respondenternas svar kan dels bero på att de arbetar olika på 
skolorna men också dels på att de tolkat läroplanens mål på olika sätt. För att verkligen kunna 
implementera den dagliga fysiska aktiviteten i skolorna anser vi att det ska vara ett 
uppnåendemål, för att på så sätt underlätta för skolledningen att motivera pedagogerna som i sin 
tur motiverar eleverna till detta mål. Detta är ett bra steg på vägen för att få ett friskare samhälle 
då eleverna redan från tidig start blir medvetna om hur de kan påverka sin hälsa.  
 
I vår undersökning var det flera av respondenterna som hade svårt att svara på om 
skolsituationen hade förbättras eller försämras till följd av läroplanstillägget om daglig fysisk 
aktivitet. Anledningen till detta var att det inte gjorts någon utvärdering efter införandet av detta 
mål. Fler av skolorna trodde dock att arbetet med detta har bidragit till ett bättre klimat för 
eleverna. Framförallt arbetsro och den psykiska hälsan hos eleverna tycks ha ökats. Detta tror vi 
har att göra med att den fysiska aktiviteten kräver gemenskap och socialt umgänge. Som vi 
tidigare har påpekat skapar detta en bättre självkänsla och större tillit till sin egen förmåga. En 
elev som är trygg i sig själv är även trygg med andra. Våra misstankar om att den dagliga 
fysiska aktiviteten skulle leda till ett rörigare klassrum besannades som tur var inte. Den 
rörighet som kan uppstå i samband med den fysiska aktiviteten tror vi kan, som vi tidigare 
nämnt, vara positiv och leda till ett lugnare klimat efter aktiviteten. Som vi alla vet har barn ett 
stort behov av rörelse. Det finns säkert pedagoger som har svårt för att acceptera elevernas 
rörelsebehov vilket kan leda till att frustration mellan elev och pedagog. Återigen anser vi att 
om alla pedagoger fick utbildning i barns motoriska utveckling och behov av rörelse skulle det 
gynna alla parter.  
 
Studieresultaten verkar vara det som är svårast att utvärdera. Då promenader är en vanlig 
förekommande aktivitet kan det vara så, som Ingegerd Ericsson påpekar, att sambandet mellan 
promenader och elevernas utveckling, motorisk och intellektuell kräver mer forskning. En 
annan faktor som vi tror spelar in kan vara att kunskapen hos pedagogerna kring detta ämne är 
bristfällig. Ytterligare faktorer som vi tror kan påverka är pedagogernas syn på den fysiska 
aktiviteten. Många pedagoger anser nog att det är något som tillhör idrottsämnet eller fritids- 
och rastverksamheten. Återigen vill vi därför påpeka vikten av att skolledning tar till sig detta 
mål och för pedagogerna poängterar vikten av dess betydelse.  
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Inledningsvis frågade vi oss om fysisk aktivitet alltid är något positivt. Efter genomgång av 
litteratur, forskning och vår egen studie, anser vi att vi kan svara positivt på denna fråga. Visst 
finns det risker med den fysiska aktiviteten, men då läroplanens tillägg syftar till att den ska 
vara fri från prestationskrav och bedrivas under lekfulla former, tror vi att den kan passa alla 
oavsett bakgrund och intresse.  
 
I vår undersökning framkom att respondenterna tror att pedagoger, föräldrar och pedagoger 
anser att arbetet med daglig fysisk aktivitet är bra. Frågan är hur väl insatta föräldrar är i skolans 
läroplan och om de har kunskaper om detta tillägg. Som föräldrar kanske det först och främst är 
barnets trivsel i skolan som är i fokus och att de tar förgivet att läroplanen följs. Myndigheten 
för skolutveckling menar att föräldrarnas medverkan har en viktig del i grundläggandet av goda 
vanor. För att samarbetet mellan skola och hem ska fungera på bästa sätt, kanske skolorna ska 
bli bättre att informera om läroplanen. Då vårt gemensamma mål borde vara att forma goda och 
hälsosamma individer är det viktigt att skolan också informerar om varför och på vilket sätt de 
arbetar och vad föräldrarna kan komplettera med i hemmet. Ett nära samarbete med föräldrarna 
kring daglig fysisk aktivitet kan förhoppningsvis även få dem att förändra sina vanor mot 
hälsosammare och aktivare liv. På så sätt kan skolan bidra till att den allmänna folkhälsan ökar.  
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Konklusion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka skolornas implementering av läroplanstillägget om 
daglig fysisk aktivitet. Vi har också velat framhålla de effekter som den fysiska aktiviteten ger. 
Det vi har sett i vår studie är att detta tillägg mottagits på ett relativt positivt sätt i skolorna men 
att fortsatt arbete ändå behövs. Det positiva har varit att alla känner till detta tillägg och arbetar 
med det efter egen förmåga och prioritet. Dock kan vi se att reformer som denna tar lång tid att 
realisera och att tolkningsfriheten i läroplanen är stor. Tyvärr är detta något som främst eleverna 
påverkas av då tolkningsutrymmet gör att skolan inte är lika för alla. Vår förhoppning är att 
målen förtydligas i den kommande läroplanen för att på så sätt underlätta för pedagogerna i 
deras realisering av dessa mål. När vi tagit del av motioner skrivna av olika partipolitiska 
medlemmar finner vi det glädjande att oavsett partitillhörighet tycks detta vara ett ämne som 
engagerar.  
 
De ansträngningar som gjorts för att få barn och ungdomar mer aktiva ser vi som ett positivt 
steg på vägen mot ett hälsosammare samhälle. Vi kan dock se fallgropar i 
Handslagets/Idrottslyftets idé, där man trots ansträngningar har svårt att nå de inaktiva. Vi 
hoppas att de utvärderingar som gjorts av handslaget leder till lärdom om vidare arbete med de 
inaktiva. Dessutom anser vi att de medverkande föreningar i Handslaget/Idrottslyftet borde ge 
sina ledare grundläggande utbildning i barns motorik och utveckling. Som det är nu är ledarna 
väldigt kunniga i sin specifika idrott men kanske inte så insatta i skolans pedagogik. Om det 
fanns fler föreningar som satsade på lek och rörelseglädje istället för prestationsidrott tror vi 
också att det kan vara en möjlighet att nå fler och framför allt då de inaktiva. Här har även 
kommunerna ett stort ansvar att se till att det finns tillgång till lokaler, arenor och miljöer för 
fysisk aktivitet så att alla som vill ges möjlighet att delta, oavsett föreningstillhörighet.  
 
Vi anser att den forskning som redan finns är stark nog för att fler skolor ska framhålla vikten 
av motorisk träning. På samma sätt som skolor använder sig av LUS98 anser vi att skolan borde 
använda sig av motorisk screening t ex MUGI. Denna screening görs med fördel vid skolstart 
och sedan kontinuerligt under elevens skolgång. På samma sätt som elever ges 
extraundervisning i de teoretiska ämnena, borde denna typ av screening motivera 
extraundervisning i Idrott för de eleverna med motoriska svårigheter. Detta är vår bestämda 
åsikt och en förutsättning som bidrar till att alla elever ska få samma möjligheter till en god 
social och kunskapsmässig utveckling. 
 
 
 

                                                      
98 Läsutvecklingsschema som kontroll av elevernas läsförmåga. (Allard, B, Rudqvist, M. & Sundblad, 

B. (2001) Nya Lusboken. En bok om läsutveckling.)  
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Slutligen vill vi framhålla satsningen på de inaktiva som en av de viktigaste delarna kring 
arbetet med folkhälsofrågor både i skolan och i samhället. De hälsoideal som idag råder är 
väldigt fokuserat på utseende och prestation. Om fokus istället flyttades till en helhetssyn på 
hälsa där den vardagliga fysiska aktiviteten och ett inre välmående prioriteras, tror vi är den 
enda vägen till ett friskare samhälle. 
 
 
 
 

 
 
 

Ögon kan se och öron kan höra 
men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 

 
Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 
men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 

 
Om vi ska lära oss nåt om vår jord, 

så räcker det inte med bara ord. 
Vi måste få komma det nära; 

Hela kroppen behövs för att lära. 
 

Okänd 
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Bilaga 1 

Enkät 
 
 Skolans namn: 
 
    År 2003 gjordes ett läroplanstillägg som innebär 

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

 
1. Är ni medvetna om att tillägget om daglig fysisk 

aktivitet finns? 
 

Ja        nej         
 
 

2. Om ja, hur arbetar ni med detta? 
 

Som eget schemalagt ämne   Som elevens val     
 

Efter elevernas önskemål  
 

Förlängda raster med organiserade aktiviteter   
 

Integrerat i andra ämnen  
  

Eget alternativ: 
 
 

3. Är detta något ni prioriterar? Gradera under skalan nedan, 
där ett motsvarar väldigt mycket och fem motsvarar inte alls. 

 
 1 2 3 4 5 
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4. Tror ni att det skulle vara någon skillnad om detta var 

ett uppnåendemål i stället för ett strävansmål? 
 
       1 2 3 4 5 
 
 

5. Hur mycket tid avsätter ni till extra fysisk aktivitet 
varje dag? 

 
              <15 min    15-30 min     >30 min  
 

6. Vad är det som styr tiden? 
 
Personaltillgång        lokal         intresse         organisation 

 
Eget alternativ: 

 
 

7. Kan ni se några resultat i elevernas skolsituation då ni 
arbetar utifrån detta läroplanstillägg?  

 
Ja    nej  

 
 

8. Om ja, på vilket sätt? Gradera under skalan nedan. 
 

Arbetsro: 
 
Sämre 1 2 3 4 5       Bättre
                                        
       
Studie- 
Resultat: 
 
Sämre 1 2 3 4 5       Bättre
                                    
 
Konflikter: 
 
Fler  1 2 3 4 5       Färre 
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Fysisk hälsa: 
 
Sämre 1 2 3 4 5       Bättre
                             
 
Psykisk hälsa: 
 
Sämre  1 2 3 4 5       Bättre 
 
 
Eget alternativ: 
   

9. Vad tror ni att de berörda pedagogerna anser om 
detta arbetssätt? 

 
         Bra            mindre bra       Dålig              Vet ej  
 
 

10. Vad tror ni att föräldrarna anser om detta 
arbetssätt? 

 
         Bra            mindre bra       Dålig              Vet ej   
 
 

11. Vad tror ni att eleverna anser om detta 
arbetssätt? 

 
Bra            mindre bra       Dålig              Vet ej 

 
 

12. Egna tankar och funderingar kring detta tillägg: 
 

 

 

Tack för er medverkan! 

 
Carolina och Cecilia 
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Bilaga 2 

Data 
Antal enkäter 60
Antal svarspersoner 18
Antal ej svar 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fråga 1: Total:
Ja 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nej 0
Antal svarspersoner 18
Antal Ej svar 42

Fråga 2: Total:
Som eget schemalagt ämne 3 1 1 1
Som elevens val  7 1 1 1 1 1 1 1
Efter elevernas önskemål 2 1 1
Förlängda raster med organiserade aktiviteter 6 1 1 1 1 1 1
Integrerat i andra ämnen 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eget alternativ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Antal svarspersoner 18
Antal Ej svar 42

Fråga 3: Medel:
Numeriskt svar 3,2 4,0 5,0 3,5 3,5 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 5,0 4,5 1,0 5,0 4,0 3,0 3,0 2,4 4,1

Antal:
Intervall 1
1 till 1,4 4
Intervall 2
1,5 till 2,4 2
Intervall 3
2,5 till 3,4 2
Intervall 4
3,5 till 4,4 6
Intervall 5
4,5 till 5 4
Antal svarspersoner 18
Antal Ej svar 42  
 
 
 

 50



  

Fråga 4: Total:
Numeriskt svar 3,4 5,0 3,5 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0

Antal:
Intervall 1
1 till 1,4 2
Intervall 2
1,5 till 2,4 1
Intervall 3
2,5 till 3,4 4
Intervall 4
3,5 till 4,4 4
Intervall 5
4,5 till 5 4
Antal svarspersoner 15
Antal Ej svar 45

Fråga 5: Total:
Mindre än 15 min 6 1 1 1 1 1 1
15 till 30 min 7 1 1 1 1 1 1 1
Mer än 30 min 5 1 1 1 1
Antal svarspersoner 18
Antal Ej svar 42

Fråga 6: Total: 1
Personaltillgång 4 1 1 1 1
Lokal 6 1 1 1 1 1 1
Intresse 6 1 1 1 1 1 1
Organisation 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eget alternativ 4 1 1 1
Antal svarspersoner 18
Antal Ej svar 42

Fråga 7: Total:
Ja 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nej 5 1 1 1
Antal svarspersoner 15
Antal Ej svar 45

Fråga 8: Medel:
Arbetsro, Numeriskt svar 4,3 5 4 5 4 5 4 4 4 4
Studieresultat, Numeriskt svar 3,6 5 3 3 4 3 3 4
Konflikter Numeriskt svar 3,9 5 3 4 4 4 4 4 3
Fysisk hälsa, Numeriskt svar 4,1 5 5 3 4 5 3 5 3 4 4
Psykisk hälsa Numeriskt svar 4,3 5 5 4 5 4 4 4 4 4
Antal svarspersoner 10
Antal Ej svar 50

1

1

1 1
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Fråga 9: Total:
Bra 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mindre bra 0
Dåligt 0
Vet ej 2 1
Antal svarspersoner 16
Antal Ej svar 44

Fråga 10: Total:
Bra 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mindre bra 0
Dåligt 0
Vet ej 4 1 1 1 1
Antal svarspersoner 16
Antal Ej svar 44

Fråga 11: Total:
Bra 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mindre bra 0
Dåligt 0
Vet ej 3 1 1
Antal svarspersoner 16
Antal Ej svar 44

1

1
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Bilaga 3 

1994 års läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94)  
1 Skolans värdegrund och uppdrag 

Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I 
samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §). Skolan skall präglas av omsorg om individen, 
omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra 
och utveckla ett kulturarv värden, traditioner, språk, kunskaper från en generation till nästa. 
Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. 
Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 
Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap 
blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, lärande 
och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 
skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga. 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter 
att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta 
självständigt och lösa problem. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 
eleverna skall tillägna sig kunskaper. 

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett 
historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla sin 
förmåga till dynamiskt tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta 
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt  

till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner 
och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 
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Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta 
kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att 
utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.  

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 
Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga 
att göra personliga ställningstaganden.  

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i 
en sådan diskussion.  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet. 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 
erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 
förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett 
ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan 
berika elevernas utveckling och lärande. 

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även 
hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 
och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna 
sig. 

Denna förordning skall kungöras i Statens skolverks författningssamling (SKOLFS). 

Förordningen träder i kraft fyra veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den 
utkom från trycket i SKOLFS.  

På regeringens vägnar 

THOMAS ÖSTROS 

Mikael Sandström (Utbildningsdepartementet)
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