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Abstrakt 

 

De positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och dess påverkan på vår motoriska och 

kognitiva utveckling i unga år är idag väl känt. Trots det spenderar barn idag mer tid på 

stillasittande aktiviteter så som tv-tittande och datorspel. Studier har visat att mycket 

stillasittande aktiviteter i unga år kan leda till sämre hälsa i vuxen ålder. Människor i 

glesbygd har visats ha sämre hälsa än människor i tätort och barnen deltar mer sällan i 

föreningsidrott. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka idrottspedagogernas syn 

på sin undervisningssituation och hur den påverkar elevernas fysiska aktivering. Metod: 

Studien genomfördes i form av en webbaserad enkätundersökning. Enkäten skickades ut 

till idrottspedagoger (N=23) i tre kommuner (Berg, Bräcke och Ragunda) i Jämtlands län. 

Enligt Sveriges kommuner och landstings definition klassificeras dessa som glesbygd.  

Resultat: Av de 23 kontaktade idrottspedagogerna svarade 16 på enkäten. Bland de 

deltagande idrottspedagogerna svarade 94 % (15 av 16) att de bedrev sin undervisning 

efter de riktlinjer som finns i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (LGR 11), 81 % (13 av 16) tycker inte att tiden som var avsatt för 

fysisk aktivitet för eleverna var tillräcklig. Majoriteten av idrottspedagogerna svarade att 

mer tid och pengar var en förutsättning för att kunna utveckla undervisningen i idrott och 

hälsa. Slutsats: Denna studies resultat antyder att idrottspedagogerna önskar att det inte 

enbart ska ligga på idrottspedagogens ansvar att elever aktiveras och får daglig fysisk 

aktivitet. För att barn i glesbygds fysiska aktivitet ska tillgodoses krävs det engagemang 

från skolan men även att ämnet uppmärksammas och prioriteras bland föräldrarna. 

Nyckelord: Barns hälsa, Fysisk aktivitet, Kognition, Skolidrott 
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Begreppslista. 
 

BMI – Body Mass Index, kroppsvikt (kilo) dividerat med kroppslängd (meter) i 

kvadrat. 

FHI – Statens folkhälsoinstitut, Nationellt kunskapscentrum gällande folkhälsa. 

Glesbygd – Ett område som baserat på befolkning och yta inte klassas som tätort, 

enligt Sveriges kommuner och landsting. 

Idrottspedagog – Lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa. 

Kognitiv – Intellektuell, kunskapsmässig. 

LGR 11 – Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, som gavs 

ut 2011. 

Motorisk guldålder – Period innan puberteten där motorisk inlärning är som mest 

fördelaktig.  
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1. Introduktion 

Statens folkhälsoinstitut [FHI] definierar fysisk aktivitet som ett överordnat 

begrepp som innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika 

former av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, gymnastik, motion och 

friluftsliv. Fysisk aktivitet är en förutsättning för att vi i unga år ska kunna 

utvecklas normalt så väl kognitivt som motoriskt (Sandborgh-Holmdahl & 

Stening, 1993, s.9-13).  

FHI gav ut rapporten - Den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet i glesbygd 

(2011) där det står att det är välkänt att människor generellt sett har sämre hälsa i 

glesbygd än i tätort. Siffrorna från denna rapport som står till grund för det 

uttalandet, är baserat på den vuxna befolkningen men man kan ana att det även 

påverkar de unga. Detta på grund av att en anledning till sämre hälsa tros vara att 

tillgängligheten till motionsanläggningar är sämre i glesbygd än i tätort, vilket då 

även påverkar den yngre befolkningen. Enligt FHI så är det rekommenderat att 

barn bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen.  

Perioden från ”skolålder” fram till pubertet kallas ofta för den motoriska 

guldåldern (Annerstedt, 1997, s.84-87). Med anledning av denna period är den här 

åldern en mycket fördelaktig tid för motorisk inlärning. För att detta åldersspann 

ska bli en ”guldålder” krävs det att man är fysiskt aktiv och stimulerar denna 

utveckling. Påverkan i form av fysisk aktivitet under denna ålder kan till viss del 

sätta ramarna för en individs förmåga till inlärning senare i livet. Pahkala et al. 

(2013) visade i sin studie att även hälsan i vuxen ålder kan påverkas under denna 

period. Studien visade på att en individ som har ett högt body mass index (BMI)  

under åldern 9-15 år löper större risk för högt BMI även i vuxen ålder. Ett högt 

BMI i vuxen ålder har ett starkt samband med övervikt, vilket är en avgörande 

faktor för en individs hälsa. Med anledning av det Annerstedt (1997) identifierar 

som den motoriska guldåldern samt det som Pahkala et al. (2013) presenterat 

ställs det mycket höga krav på undervisningen i idrott och hälsa under denna 

period. 
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I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR 11) 

står det: ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

inom ramen för hela skoldagen.” (Skolverket, 2011, s.9). Enligt skolverkets LGR 

11 ska elever ges möjlighet att utveckla kunskaper i vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom livet. Eleverna ska även ges 

förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskap om hur fysisk 

aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.  

Positiva effekter på kognitiv inlärning påvisades i en studie av Ericsson och 

Karlsson (2012). Under hela grundskolan (9 år) studerade de hur daglig fysisk 

aktivitet i form av undervisning i idrott och hälsa påverkade skolprestationen. De 

fann att elever som haft daglig undervisning i idrott och hälsa hade högre betyg 

efter avslutad grundskola än de elever som endast haft två idrottslektioner i 

veckan. Att fysisk aktivitet i unga år har ytterligare positiva effekter, så som att 

minska risk för skelettfrakturer (MacKelvie, Petit, Khan, Beck & McKay, 2004), 

behålla hälsosam vikt (Rowlands, Eston & Ingledew, 1999) och förbättra 

självkänslan (Tremblay, Inman, & Willms, 2000) är idag väl dokumenterat. 

I rapporten - Skolbarns vanor inom fysisk aktivitet, tv-tittande och 

datoranvändning (FHI, 2011) kan man se att stillasittande aktiviteter bland barn, 

så som tv-tittande och datoranvändande har ökat under perioden 2001-2010.  

Proctor et al. (2003) har visat på ett samband mellan tid spenderad framför tv och 

procentuell ökning av kroppsfett över tid. Hancox, Milne & Poulton (2004) visade 

även de på ett samband mellan tid spenderad framför tv som barn med övervikt 

och låg syreupptagningsförmåga i tonår och vuxen ålder.  

När hälsan i glesbygd har visat sig vara sämre än i tätort, barn ägnar sig åt mer 

stillasittande aktiviteter och motionsanläggningarna ligger långt bort, borde det 

ställas högre krav på skolor i glesbygd’s undervisning i idrott och hälsa? 
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur idrottspedagoger, som undervisar på 

mellanstadiet i glesbygd, ser på sin undervisningssituation i ämnet idrott och hälsa 

och hur det inverkar på elevernas fysiska aktivering. 

2.1 Frågeställning 

1) Strävar skolan efter att följa läroplanen (LGR 11) i ämnet idrott och hälsa? 

2) Ombesörjer skolan att elever får tillräcklig fysisk aktivitet? 

3) Vad anser idrottspedagogerna skulle kunna utvecklas för att bedriva 

undervisning på önskvärt sätt efter de riktlinjer som finns? 

 

3. Metod 

3.1 Försökspersoner 

Inklusionskriterierna för denna enkätstudie var att man undervisar i idrott och 

hälsa på mellanstadiet i någon av kommunerna Bräcke, Berg eller Ragunda. Dessa 

kommuner valdes ut tillsammans med regionförbundet, som i ett tidigt skede av 

detta arbete hade ett intresse i studiens utfall. Kommunerna valdes på grund av att 

de enligt Sveriges kommuner och landstings definition, klassificeras som 

glesbygd (Glesbygdsverket, 2008) samt att de var länets tre lägst befolkade 

kommuner i december 2012 (Ragunda: 5466 inv., Bräcke: 6655 inv. och Berg: 

7215 inv.) (Statistiska centralbyrån, 2013).  
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3.2 Enkäten 

Enkäten (bilaga 1) utformades under litteratursökningen utifrån studiens 

frågeställning. För att enkäten skulle få så hög svarsfrekvens som möjligt 

utgjordes dess huvuddel av slutna frågor och antalet frågor begränsades då det 

visat sig att svarsfrekvensen tenderar att minska med ökat antal frågor i 

webbaserade enkäter (Deutskens, Ruyter, Wetzels & Oosterveld, 2004). En av 

frågorna var av öppen karaktär för att ge utrymme till mer individuellt nyanserade 

svar.   

Enkäten validerades genom att tre idrottspedagoger som var yrkesaktiva, och med 

minst 10 års yrkeserfarenhet, fick besvara enkäten och sedan delge sina åsikter. 

Detta gjorde det möjligt att justera frågornas innehåll, formuleringar och antal, så 

att enkäten skulle besvara frågeställningen så bra som möjligt. 

3.3 Procedur 

Enkäten skickades ut till 23 idrottspedagoger vid 12 olika skolor i de utvalda 

kommunerna. På grund av att försökspersonerna fanns utspridda över ett stort 

geografiskt område användes en webbaserad enkät. Försökspersonerna 

identifierades och kontaktades genom skolchefen i de respektive kommun via e-

post. Den webbaserade enkäten skickades i varsitt exemplar till respektive 

idrottspedagog. Varje enkät var unika genom ett identifikationsnummer som var 

kopplat till enkäten. Detta identifikationsnummer användes för att enkäten skulle 

vara anonym, för att det fortfarande skulle vara möjligt att identifiera 

idrottspedagogens kommuntillhörighet samt kunna se vilka som hade svarat på 

enkäten innan påminnelse skickades.  

Från första utskick hade idrottspedagogerna en månad på sig att svara. Två 

påminnelser skickades till de idrottspedagoger som ännu inte svarat, efter 12 

respektive 24 dagar. Detta gjordes på grund av att antalet kontakter också har visat 

sig vara avgörande för en enkäts svarsfrekvens (Heberlein & Baumgartner, 1978). 
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3.4 Etiska överväganden 

Idrottspedagogerna informerades skriftligt om studiens syfte och att det var 

frivilligt att delta, detta i samband med att enkäten skickades ut. 

Idrottspedagogerna informerades också om att alla svar var kodade under 

datainsamling och resultatpresentation. Deltagandet var därför helt anonymt.  

3.5 Databehandling 

Databearbetning har skett i Microsoft Excel 2010 (Windows, Redmond, WA, 

USA) och i Statistical Package for the Social Sciences 18.0 (IBM, Chicago, IL, 

USA). Statistiken redovisas i procent (nominaldata) och som spridning eller 

medianvärde (ordinaldata).  
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4. Resultat 

 

Det externa bortfallet för denna enkätstudie redovisas i tabell 1. Inget internt 

bortfall förekom.  

Tabell 1. Successiv bortfallsuppföljning (N=23). 

 
1:a 

utskick 

1:a 

påminnelse 

2:a 

påminnelse Total Bortfall 

Ackumulerad 

svarsfrekvens (%) 52 % 61 % 70 % 70 % 30 % 

Ackumulerad 

svarsfrekvens 

(Ratio) 

12 av 23 14 av 23 16 av 23 16 av 23 7 av 23 

 

Totalt deltog 16 idrottspedagoger i denna enkätstudie. Resultatet visar att 56 % (9 

av 16) inte tycker att det ska ligga på skolans ansvar att eleverna rör på sig varje 

dag (figur 1). 

 

Figur 1. Tycker du att det bör ligga på skolan ansvar att eleverna rör på sig varje dag? 
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Figur 2 visar att 94 % (15 av 16) uppger att de bedriver sin undervisning efter de 

riktlinjer som finns i LGR 11. 

 

Figur 2. Bedriver ni på er skola undervisning i idrott och hälsa utefter de riktlinjer som finns i LGR 

11? 

 

På frågan om det finns några kommunala riktlinjer gällande undervisning i idrott 

och hälsa svarade 63 % (10 av 16) Nej, 31 % (5 av 16) svarade Ja och 6 % (1 av 

16) svarade Vet ej (figur 3). 

 

Figur 3. Finns det några kommunala riktlinjer gällande undervisningen i idrott och hälsa som ni 

följer? 
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Figur 4 visar att 81 % av idrottspedagogerna inte anser att tiden som är avsatt för 

fysisk aktivitet är tillräcklig.  

 

Figur 4. Anser du att den tid som är avsatt för fysisk aktivitet/undervisning eller lek i rörelse är 

tillräcklig? 

 

Figur 5 illustrerar spridningen i undervisningstid på en vecka, den sträcker sig 

mellan en och tre timmar och har ett medianvärde på två timmar.  

 

Figur 5. Spridningen av antal timmar fysisk aktivitet per vecka. 
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På frågan om idrott och hälsa är det enda ämnet i skolan då elever får tillfälle till 

fysisk aktivitet, eller annan form av lärarledd undervisning/lek i rörelse svarade 56 

% (9 av 16) Nej.  Hälften (8 av 16) av idrottspedagogerna tycker att de fått de 

förutsättningar som de anser krävs för att kunna genomföra tillräckligt mycket 

fysisk aktivitet eller annan form av lärarledd undervisning eller lek i rörelse med 

eleverna. 

På den öppna frågan om vilka förutsättningar idrottspedagogerna själva skulle 

vilja förändra för att kunna utveckla och öka mängden fysisk aktivitet för eleverna 

så dominerar faktorerna pengar och tid. Hälften (8 av 16) av idrottspedagogerna 

svarade bland annat att mer pengar eller ny utrustning är en förutsättning för att 

utveckla verksamheten. Fjorton av de tillfrågade såg mer tid som en förutsättning 

som behövs för att utveckling ska vara möjlig. Bättre lokaler och fortbildning 

angavs också vid ett flertal tillfällen. Enstaka svar visade att föräldraansvaret samt 

antalet lektioner i idrott och hälsa måste öka för att få eleverna mer fysiskt aktiva. 

 

5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottspedagoger i glesbygd såg på 

sin undervisningssituation i ämnet idrott och hälsa och hur det påverkar elevernas 

fysiska aktivitet. Första frågeställningen var att ta reda på om skolan strävade efter 

att följa läroplanen i idrott och hälsa. Svaren visade att majoriteten (15 av 16) 

strävar efter att bedriva sin undervisning efter riktlinjerna som finns i LGR 11. 

Det som står skrivet i LGR 11 kan framstå som diffust och lämnar mycket 

utrymme för egen tolkning. I kursplanen för idrott och hälsa står det att elever 

bland annat ska utveckla en allsidig rörelseförmåga, utveckla intresse för fysisk 

aktivitet och ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor. Vad som 

däremot inte är tydligt är hur man ska tolka riktlinjerna som angivits i kapitlet 

Skolans värdegrund och uppdrag i LGR 11. 
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Innebär riktlinjerna ”fysisk aktivitet varje dag” att eleverna får komma ut på 

rasten eller betyder det att skolan ska sträva efter att leda någon form av fysisk 

aktivitet varje dag? På grund av detta kan man säga att frågeställningen svarade på 

om idrottspedagogerna strävade efter att följa LGR 11, det är dock oklart om det 

förkommer skillnader i hur idrottspedagogerna tolkar riktlinjerna. Kanske är det 

för att det ska finnas frihet till egen tolkning som det är just riktlinjer och inte lag. 

Ombesörjer skolan elevernas fysiska aktivering? Idrottspedagogernas svar visar 

att hälften tycker att de har fått de förutsättningar som de anser krävs för att ge 

eleverna en tillräcklig mängd fysisk aktivitet varje vecka. På frågan om de anser 

att tillräcklig tid är avsatt för fysisk aktivitet under skolveckan svarade endast 19 

% Ja. Svaren på dessa två frågor går att tolka som att idrottspedagogerna tycker 

att skolan i stort borde ombesörja elevernas fysiska aktivering och att detta ansvar 

inte enbart borde ligga på undervisningen i idrott och hälsa. I LGR 11 står det som 

tidigare nämnts att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet. Detta står skrivet i kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag och inte i 

det ämnesspecifika kapitlet för idrott och hälsa. Detta kan också tolkas som att det 

är skolans ansvar och inte idrottspedagogernas, att eleverna dagligen erbjuds 

möjlighet till fysisk aktivitet. Som tidigare forskning visat (Cantell, Smyth & 

Ahonen, 1994; Ericsson & Karlsson, 2012) har fysisk aktivitet en positiv inverkan 

på inlärning och akademisk framgång. Åberg et al. (2009) visade på att fysisk 

aktivitet, förutom de kognitiva fördelarna, även främjar barns sociala förmåga. 

Det finns även forskning (Marsh, 1992) som antyder att minskad tid för teoretiska 

ämnen, till fördel för extra fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen, inte 

påverkar inlärning eller resultat inom teoretiska ämnen negativt. Man såg att 

inlärning och resultat inom dessa ämnen påverkades positivt även om tid till 

undervisning i dessa ämnen blev mindre. Marsh (1992) poängterar dock att det 

inte går att säga hur mycket tid som kan tas från undervisning i teoretiska ämnen 

utan att det påverkar inlärning och resultat i dessa. Jag anser att dessa fynd borde 

leda till att skolorna prioriterar fysisk aktivitet. 

För att få svar på frågeställningen om vad idrottspedagogerna ansåg behövdes för 

att utveckla undervisningen på önskvärt sett användes en öppen fråga. Detta för 

att få mer individuellt nyanserade svar. Majoriteten av idrottspedagogerna angav 
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mer tid och pengar som förutsättningar för att utveckla verksamheten. En lärare 

skrev att den kände sig ensam och att kvalitén på undervisningen skulle gynnas av 

fortbildning och samråd med andra idrottspedagoger i syfte att utbyta 

erfarenheter. Denna åsikt stämmer väl överens med ett citat ur Skolinspektionens 

kvalitetsgranskningsrapport för idrott och hälsa i grundskolan där det står: 

”Lärare som undervisar i idrott och hälsa är inte sällan isolerade, i både 

pedagogiskt och organisatoriskt hänseende från skolornas övriga systematiska 

kvalitetsarbete.” (Skolinspektionen, 2012:5, s.6).  

Elva (69 %) av idrottspedagogerna angav att deras elever har två timmar eller 

mindre, fysisk aktivitet eller undervisning i rörelse som är lärarledd, under en 

vecka. På grund av att det går att tolka det som står skrivet i LGR 11 olika, är det 

svårt att dra några definitiva slutsatser på frågan om eleverna får den fysiska 

aktivitet de ska. Då det inte nämns hur LGR 11 vidare syftar till lärarledd fysisk 

aktivitet eller till att bara ge eleven möjlighet att röra på sig under exempelvis 

raster. För mig ter det sig vara en omöjlighet att fördela två timmar fysisk aktivitet 

över varje respektive skoldagar under en vecka, om en lektion i idrott och hälsa 

ska ingå i de två timmarna. Fjorton av idrottspedagogerna anser att tiden som är 

avsatt för fysisk aktivitet är för liten och cirka hälften av de tillfrågade 

idrottspedagogerna tyckte inte att var skolans ansvar att se till elevernas behov av 

fysiska aktivitet. Man kan undra hur svaret hade sett ut ifall man hade frågat om 

de tycker att det ligger på skolan ansvar att se till att eleverna fick 60 minuter 

fysisk aktivitet om dagen. Med tanke på att fysisk aktivitet även har visats ha 

positiv inverkan på resultaten i teoretiska ämnen (Ericsson & Karlsson, 2012; 

Marsh, 1992) vore det inte otänkbart att det är ett mål att sträva efter.  

Siffror från en kartläggning av Idrottslyftet vid Jämtland-Härjedalens 

Idrottsförbund (2013) visar att barn och ungdom i de mer glest befolkade 

kommunerna i länet tenderar att delta mer sällan i föreningsidrott än vad barn och 

ungdom i de mer tätt befolkade kommunerna gör. 

 

 



15 

 

En anledning till detta kan vara att i Jämtland och Härjedalens idrottsdistrikt är det 

just de tillfrågade kommunerna (Berg, Bräcke och Ragunda) som har lägst antal 

aktiva idrottsföreningar. En annan anledning kan vara att avstånden till 

anläggningarna tenderar att vara längre, som FHI rapporterade i - Den byggda 

miljöns betydelse för fysisk aktivitet i glesbygd (2011). Därför tycker jag att skolor 

i glesbygd överlag borde ta ett större ansvar för att tillgodose elevernas fysiska 

aktivering.  

5.2 Metoddiskussion 

Ett problem i genomförandet av denna studie var att fördelningen av 

idrottspedagoger var mycket ojämn mellan kommunerna. På grund av detta kunde 

studien inte användas för att dra några generella slutsatser vad gäller skillnader 

kring frågeställningen mellan de olika glesbygdskommunerna. För att kunna se en 

detaljerad skillnad skulle studien kunnat rikta sig till idrottspedagoger i alla 

årskurser för att få ett större urval. Enkäten hade med fördel kunnat innehålla 

fråga: ”Vid hur många tillfällen per vecka har eleverna någon form av lärarledd 

fysisk aktivitet/undervisning eller lek i rörelse?” Varför denna fråga togs bort 

beror till stor del på att när enkätens skapande ansågs frågan vara svår för 

idrottspedagogerna att svara på. Idrottspedagogerna som konsulterades vid 

valideringen av enkäten, påpekade att lärarledd fysisk aktivitet eller annan form 

att lärarledd undervisning i rörelse, förekommer även utanför lektionerna i idrott 

och hälsa. De påpekad dock att det sällan sker på regelbunden basis. Jag antog 

därför att det skulle krävas mer arbete för idrottspedagogerna att svara på den 

frågan och undvek den för att slippa större bortfall. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att studien besvarade frågeställningen. 

Det går att tolka resultatet från denna studie som att idrottspedagogerna vill att 

frågor som rör elevers fysiska aktivitet bör lyftas i hela skolan och inte vara ett 

ansvar som ligger enbart på idrottspedagogen. Att mer tid till ämnet idrott och 

hälsa behövs är helt klart om man frågar idrottspedagogerna.  
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Denna önskan kan stöttas av att det visat sig att daglig undervisning i idrott och 

hälsa har haft positiv effekt på resultaten i andra undervisningsämnen i skolan. 

(Ericsson & Karlsson, 2012). Man kan se att trots att skolorna som regel strävar 

efter att följa LGR 11’s riktlinjer, så finns det brister. 

5.3 Slutsats 

Mer resurser i form av tid, pengar och ett delat ansvar krävs för att förbättra 

idrottspedagogernas undervisningssituation och därmed elevernas möjlighet till 

fysisk aktivitet. Med tanke på att det är färre barn som deltar i föreningsidrott i 

glesbygdskommuner är skolan ett perfekt tillfälle att påverka barns fysiska 

aktivering. Det krävs bara att problemet lyfts för allmänheten och inte minst för 

skolor, föräldrar och politiker.  
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7. Bilaga 

Enkäten. 

 

 


