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ABSTRACT 
 
The purpose with the investigation was to find if there is a relation between daily health 

active and too reusing theoretic learning for health promotion school’s pupil. In the 

investigation I have focused into if the Health promotion school’s student has better result at 

the nation’s test (NT) in Swedish, English and in mathematic in the fifths grade, than the 

ordinary school that isn’t health promotion school. The personal feelings of the two schools 

are that there is a connection between health active and too reusing theoretic learning. My 

study is a comparing fall study. 

 

Method procedure: The investigation was done with help from two methods, the first one was 

a quantitative method, to now how many in fifth grade class of the two schools was failed on 

the NT in Swedish, English and in mathematic. The other method that I used in my 

investigation was quality interviews of five people from the two schools. 

 

Conclusion; The most important result that appears in the investigation shows that the health 

school had worse result on NT, than de ordinary school specific for the year 2005/2006. But 

the Health promotion School’s boys have better result in mathematic than the ordinary school 

boys. In my interviews it appears that teachers feel that higher levels of physical activeness 

for students have a positive relation to the theoretic learning. 

 

The keyword: physical health, physical active, learning in the theoretic subjects and health 
promotion schools. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING  
 
Mitt Syfte är att undersöka om det finns något samband mellan daglig fysisk aktivitet och 

ökad teoretisk inlärning för skoleleverna på hälsofrämjande skolan. Där jag ska undersöka om 

hälsofrämjande skolan får bättre resultat på de nationella proven (NP) i svenska, engelska och 

matematik årskurs 5, än i en som inte är hälsofrämjande skola. Samt om personalen på de två 

skolorna upplever om det finns något samband mellan fysisk aktivitet och ökad teoretisk 

inlärning. Där min studie är en jämförande fallstudie. 

 

Metodiskt tillvägagångssätt; Undersökningen genomfördes med hjälp två metoder, den första 

var en kvantitativ metod, för att se hur många som var underkända i NP för årskurs fem i 

svenska, engelska och matematik, i de utvalda klasserna på de två skolorna. Den andra 

metoden som jag använde i min undersökning var kvalitativa intervjuer av fem personer från 

de två utvalda skolorna. 

 

Slutsats; De viktigaste resultaten som framkom i undersökning visar att den hälsofrämjande 

skolan hade sämre resultat i NP, än den vanliga skolan speciellt för året 2005/2006. Men att 

den hälsofrämjande skolans pojkar hade bättre resultat på matematik än den vanliga skolan 

pojkar. Det som framkom genom mina intervjuer är att lärarna upplever att ökad fysisk 

aktivitet har en positiv koppling för den teoretiska inlärningen. 

 
Nyckelord: Fysisk hälsa, fysisk aktivitet, inlärning i de teoretiska ämnena och hälsofrämjande 
skolor. 
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1 Inledning  
 
 
1.1 Bakgrund  
I samband med att våra levnadsvanor har förändrats och att vi har blivit mer stillasittande, har 

den dagliga rörelsen blir mindre. En orsak till att vi inte använder kroppen på samma sätt i 

dagens samhälle, är vår moderna teknik. Detta har lett till att barnen har blivit överviktiga och 

har ett behov att bli av med överflödig energi. Barn rör på sig i skolan, men är det rillräckligt 

för att få bra hälsa? Jag anser av problemet är att barnen inte rör sig daglig exempelvis till 

skolan, är föräldrar inte vågar låta sina barn cykla eller gå till skolan därför att det är en sådan 

stor risk att dem kan råka ut för en olycka i trafiken.  

 

Enligt socialstyrelsens utredning år 2001 visades att endast 20 procent var tillräckligt fysiskt 

aktiva i Sverige av den svenska befolkningen. 1 Bland barn och ungdomar är det 67 procent av 

flickorna och 75 procent av pojkarna som är tillräckligt fysiskt aktiva i Sverige.2  

 

Kunskapen har ökat om hälsa och rörelse men ändå har avståndet mellan de aktiva och 

inaktiva skolbarnen ökat. En annan orsak till att vissa skolelever rör på sig för lite kan också 

vara att det inte erbjuds fysisk aktivitet till eleverna mer än idrottslektionerna i skolan. 

Bunkefloprojektet startade hösten 1999 och är ett samverkansprojekt mellan skola, 

idrottsförening och forskning i en av Malmö: s grundskolor3. Bunkefloprojektet har undersökt 

hur mycket idrott skoleleverna har varje vecka inom Sverige. Bunkefloprojektet skickade ut 

enkäter till alla landets grundskolor 2001 var medelvärdet för tid till idrott varje vecka, 88 

minuter för årskurs 3 och 103 minuter för årskurs 6 för grundskolan.4 Vilket är mindre än som 

rekommenderas av Peter Friberg, professor/överläkare klinisk fysiologi Sahlgrenska 

akademin vid Göteborgs universitet. Han förde fram sina åsikter i Debatt 28/8 2006 i 

Göteborgsposten att barn skall sammanlagt vara fysisk aktiva minst 60 minuter per dag.  

Han anser att skolan har ett viktigt ansvar för att ge eleverna en god hälsa och för att 

genomföra detta kanske skoldagen måste göras om helt.5  

 

                                                 
1 Faskunger, Johan (2002). Motivation för motion – hälsovägledning steg för steg. Farsta: SISU idrottsböcker 
AB. s. 12 
2 Bremberg, Sven (1999). Bättre hälsa – för barn och ungdomar. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. S. 102 
3 http://www.bunkeflomodellen.com/ (2006-04-26) Bunkefloprojektet. 
4 http://www.rf.se/t3.asp?p=44406 (2006-05-03) 
5 Friberg, Peter (2006-28/8). Debatt. Göteborgsposten. 
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Idag har vi därför hälsofrämjande skolor som folkhälsoinstitutet startade i Sverige på 1990- 

talet för att få alla elever att röra på sig varje dag inom skoldagen. Dessa skolor strävar efter 

att eleverna ska må förbättra: fysiskt, kognitivt, mentalt och socialt, genom daglig fysisk 

aktivitet. Detta gör att det är inte enbart den fysiska hälsan som blir bättre, utan också 

kamratskapen och välbefinnandet. Ericsson (2003) arbetar inom lärarutbildningen för Malmös 

högskola och har gjort en studie på skolelever från årskurs 1-3 för grundskolan. Där hon 

undersökte sambandet mellan motorisk träning (rörelser) och inlärning för skolelever.6 De 

skolelever som hade 5-6 schemalagda rörelselektioner varje vecka fick bättre resultat i 

svenska och matematik på de nationella proven än de som hade enbart skolgymnastiken som 

är två pass i veckan.7 

 

 

1.2 Ämnesval, perspektiv och problemområde 
Mitt ämnesval är fysisk hälsa, där jag kommer att inrikta mig på skolelevers fysiska hälsa på 

grundskolan i Sverige. Jag vill undersöka detta problem därför att jag anser att det är ett 

samhällsproblem att vi inte har kunnat hjälpa skoleleverna att vilja röra på sig mer och oftare. 

Jag anser att fysisk aktivitet för med sig ”bra biverkningar” där barnen mår bättre: fysiskt, 

psykiskt, socialt och kognitivt. Jag kommer att fokusera mig på om den ökade fysiska 

aktiviteten påverkar inlärningen i de teoretiska ämnena för skoleleverna, genom att studera 

elevernas resultat av de nationella proven. Där kommer jag att använda en hälsofrämjande 

skola eftersom dessa skolor använder sig av mera rörelse än en ”vanlig” skola. Därför passar 

in på mitt undersökningssyfte. Hälsofrämjande skolan ska jämföras med en vanlig skola som 

inte har fysisk aktivitet varje dag på schemat. 

 

Jag ska jämföra två skolor i södra Sveriges. Meningen är att skolorna ska vara så lika som 

möjligt utom att den vanliga skolan inte har daglig fysisk aktivitet. Dessa skolor har samma 

bostadsområde, socialgrupp och från ett litet samhälle i södra delen av Sverige. När skolorna 

har samma bakgrund förutom fysisk aktivitet varje dag får jag bort andra faktorer som 

påverkar de nationella provens utfall som socialgrupp och resurstillgångar i området.  

 

                                                 
6 Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig –lär dig. Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. S. 36 
7 Ericsson, Ingegerd (2005). Fysisk aktivitet och kunskapsutveckling i skolan.(red) Forsberg, Artur. Svensk 
Idrottsforskning. Nr.4. s.27 
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Ericssons studie, undersökte nationella provens resultat för grundskoleelever i södra Sverige, 

där hon undersökte sambandet mellan motorisk träning och inlärning, i ämnena matematik 

och svenska.8 Jag också kommer att undersöka provresultaten för nationella proven i svenska 

och matematik, men kommer att utöka undersökningen till ämnet engelska också för att se om 

detta ämne påverkas att fysisk aktivitet. Jag kommer att använda dessa ämnen för att få en 

heltäckande bild, där jag kanske få fram vilka delprov som påverkas mest av fysisk aktivitet. 

Jag anser att det är viktigt som pedagog att förstå vilka positiva biverkningar fysisk aktivitet 

får för skolelever och hur det kan användas som ett verktyg för att uppnå bättre miljö och 

resultat för skoleleverna.  

 

1.2.1 Syfte 
Mitt syfte är att undersöka om det finns något samband mellan mer fysisk aktivitet och ökad 

teoretisk inlärning för skoleleverna på den hälsofrämjande skolan. Där jag kommer att 

undersöka om den hälsofrämjande skolan får bättre resultat på de nationella proven i svenska, 

engelska och matematik årskurs 5, än i en skola som inte är hälsofrämjande skola. Samt om 

personalen på de två skolorna upplever om det finns något samband mellan fysisk aktivitet 

och ökad teoretisk inlärning. Jag kommer använda en hälsofrämjande skola, samt en vanlig 

skola som inte har daglig fysisk aktivitet på schemat, för att kunna göra en jämförande 

fallstudie. Anledningen till att jag gör denna undersökning är för att förstå vilka effekter 

fysisk aktivitet får för skoleleverna, som blivande idrottslärare. 

 

1.2.2 Frågeställningar 

– Vad innebär det att vara en hälsofrämjande skola? 

– Vilken betydelse har i den fysiska aktiviteten för eleverna?  

– Vad innebär fysisk aktivitet för skolelevernas teoretiska inlärning i skolan? 

– Har den hälsofrämjande skolans resultat på nationella proven förändrats i årskurs 5 genom 

åren? 

– Vilka likheter och skillnader finns det mellan den hälsofrämjande skolans och den vanliga 

skolans resultat i de nationella proven för de utvalda åren?  

 

 

 
                                                 
8 Ericsson, Ingegerd (2005). Fysisk aktivitet och kunskapsutveckling i skolan.(red) Forsberg, Artur. Svensk 
Idrottsforskning. Nr.4. s.27 
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2 TIDIGARE FORSKNING  
 

2.1 Centrala begrepp 
2.1.1 Hälsa 
Världshälsoorganisationens definition av hälsa är fullkomligt fysisk, psykisk och socialt, utan 

sjukdom och handikapp.9  Hälsa är ett tillstånd av tillfredställelse i livet men också en livsstil 

som genomsyras av sundhet och friskhet som individen ska sträva att behålla.10 Den fysiska 

hälsan ska ses som ett medel (och inte ett mål) för att uppnå bra välbefinnande.11 Fysisk hälsa 

för individen är att ha en kropp som fungerar bra. Om individen tar hand om sin kropp varje 

dag på olika sätt, ge det positiva konsekvenser livet ut.12 Hälsa i denna uppsats är enbart den 

fysiska förmågan hos barn och ungdomar.  

 

2.1.2 Fysisk aktivitet 

För barn och ungdomar innebär den fysiska förmågan: idrottsövningar, lek, kroppsövningar, 

gymnastik, motion och friluftsliv.13 Fysisk aktivitet är alla former av kroppsrörelse som 

musklerna kan åstadkomma och där rörelse förbränner energi i kroppen. Det kan vara 

promenader, skotta snö, kratta löv, städa eller att gå i trappor m.m. För att en person ska 

kunna kalla sin livsstil för fysiskt aktiv, måste den vara långvarig och ständigt utvecklas av 

individen själv. Enligt statens folkhälsoinstitut är fysisk aktivitet alla rörelser en individ gör 

som ger ökat energiomsättning.14 För att öka elevernas fysiska aktivitet startades 

hälsofrämjande skolor i Sverige, som nästa begrepp kommer att beskriva närmare. 

 
2.1.3 Hälsofrämjande skola 
Det finns ingen enkel definition av begreppet hälsofrämjande skola, det finns inget rätt eller 

fel. Begreppet används i praktiken så att det passar skolan och individerna bäst själva för att få 

bästa möjliga resultat.15  

                                                 
9 www.ne.se (2006-06-06) 
10 Strandell, Annika. (red.).  Skolhälsovård. Skolhälsovårdens roll i hälsoskolan. Stockholm: Förlagshuset 
Gothia. Nr. 1, 1997/98. s. 5 
11 Ryberg, Lars & Sjöholm, Lars (1994) Idrott och hälsa, ha hälsa och må bra. Stockholm: Bonnier utbildning. 
S.16 
12 Ryberg, Lars & Sjöholm, Lars (1994) Idrott och hälsa, ha hälsa och må bra. Stockholm: Bonnier utbildning. 
S. 3f 
13 Folkhälsoinstitutet (1996). Vårt behov av rörelse, en idéskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa. Stockholm: 
Förlagshuset Gothia. S. 10 
14 Ericsson, Ingegerd (2005). Fysisk aktivitet och kunskapsutveckling i skolan.(red) Forsberg, Artur. Svensk 
Idrottsforskning, nr.4. s. 25 
15 Strandell, Annika. (red.). Skolhälsovård. Skolhälsovårdens roll i hälsoskolan. Stockholm: Förlagshuset 
Gothia. Nr. 1, 1997/98. s. 16 
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Men det som kan kännas igen är att på en hälsofrämjande skola känner eleverna att de får 

tydliga instruktioner, får ofta feedback på sina prestationer och att de kan påverka sin situation 

i skolan. Det viktigaste är att skoleleverna känner att skoldagen är meningsfull och att de 

trivs.16 Det är viktigt att skolan ger teoretiska och praktiska kunskaper till skoleleverna om hur 

man kan leva hälsosamt.17  

 

Enligt Maria Varne och landstinget i Sörmland, skall hälsofrämjande skolor arbeta med att 

utveckla skolan till en miljö som stimulerar till det som främjar en god hälsa.18 Begreppet 

hälsofrämjande skola bygger på en vid syn på hälsa, som omfattar hela skolans vardag som en 

stödjande miljö för hälsa. Myndigheten för skolutveckling menar att begreppet 

hälsofrämjande skola därför är mer liktydigt med hälsofrämjande skolutveckling.19 

 

 

2.2 Hälsa allmänt för barn och ungdomar 
Hälsoproblemet (kost och motion) har funnits länge och har de senaste 15-20 åren ökat. En 

förklaring är att människor rör på sig för lite och har då svårt att göra av med den energi som 

de har stoppat i sig. Därför har övervikten blivit ett folkhälsoproblem i hela västvärlden.20 

Den största gruppen i Sverige som rör på sig för lite är flickor från de sämre sociala grupperna 

i samhället.21 En annan studie visar att det är 10 procent av barnen som väger för mycket, äter 

fel och rör på sig för lite i Sverige. Författaren Agneta Danielsson och hennes medförfattare 

anser att det finns ett klart samband mellan fysisk inaktivitet och uppkomsten av sjukdomar.22  

 

Den nya generationen motionerar för lite för att få bra hälsa, detta kommer att leda till att 

barnen i vuxen ålder får följdsjukdomar.23 Vissa av de ohälsosamma beteendena hos 

ungdomarna blir inte fastställda förrän i vuxen ålder.24 De problem som kan uppstå är fetma 

som kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar i senare ålder.25  

                                                 
16 Bremberg, Sven (1999). Bättre hälsa – för barn och ungdomar. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. s.109 
17 Ewles, Linda och Simnett, Ina (2005). Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur,. S.54 
18 http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____33661.aspx  (2006-04-27) 
19 http://www.skolutveckling.se/demokrati_jamstalldhet_inflytande/halsa/halsoframjande_skola/# (2006-04-26) 
20 Henriksson, Jan (2004). FYSS för alla – en bok om röra på sig för att må bättre. Stockholm Apoteket AB. S. 
12  
21 Bremberg, Sven (1999). Bättre hälsa – för barn och ungdomar. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. S. 102 
22 Danielsson, Agneta m.fl. (2001). Rörelseglada barn – ett kursmaterial för rörelseutveckling med förskolebarn. 
Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. S.8 
23 Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig –lär dig. Motorik och inlärning. Stockholm: SISU idrottsböcker. S. 10 
24 Bremberg, Sven (1999). Bättre hälsa – för barn och ungdomar. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. s.40 
25 Henriksson, Jan (2004). FYSS för alla – en bok om röra på sig för att må bättre. Stockholm: Apoteket AB. S. 
27  
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2.3 Fysisk aktivitet i skolan 
2.3.1 Internationella riktlinjer 

En utgångspunkt för den internationella Världshälsoorganisationen är att hälsopolitiken ska 

sträva efter att uppnå; att nationerna ska se till att skolans hälsoarbete blir bättre för eleverna i 

hela Europa.26 Detta har visat sig i Sverige genom att de nationella bestämmelserna ser till att 

varje kommun har skyldigheter att formulera en skolplan som skall visa hur målen ska 

uppfyllas i skolan. Hälsa är ett ämne som ska uppfyllas i läroplanens olika delar, som är 

skolledningens ansvarsområde.27  

 

2.3.2 Läroplanen 

När den nya läroplanen för obligatoriska skolan införde läroplanens 1994, minskade 

idrottstimmarna i grundskolan. Där Folkhälsoinstitutet och erkända forskare i Sverige i slutet 

av 1990-talet ansåg att skolundervisningen inte tillfredsställde barns behov av fysisk aktivitet 

längre.28 Myndigheten för skolutveckling fick i uppgift att undersöka om skolelever rörde på 

sig tillräckligt mycket i en utredning. Efter undersökningen beslöts att regeringen skulle göra 

ett tillägg i läroplanen för grundskolan och gymnasiet. Tillägget i läroplanen för grundskolan 

gjordes i februari 2003, där det stod att skolan ska erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

inom hela skoldagen.29  

 

I Läroplanen för år 1994  (SKOLFS 2003: 17, 18) tillägg lyder så här:  

”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.”30 

 

 

 

                                                 
26 Bergkvist, Tomas och Åkerström, Mona (?). Skola och hälsa, förutsättningar för en hälsofrämjande skola –en 
kartläggning i Örebro län. Örebro läns landsting och kommunförbundet Örebro län. S.3 
27  Bergkvist, Tomas och Åkerström, Mona (?). Skola och hälsa, förutsättningar för en hälsofrämjande skola –en 
kartläggning i Örebro län. Örebro läns landsting och kommunförbundet Örebro län. S. 36 
28 Folkhälsoinstitutet (1996). Vårt behov av rörelse, en idéskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa. Stockholm: 
Förlagshuset Gothia. s.53 
29 Eriksson, Thomas (2004- 26/10). Hälsa: eleverna rör sig fortfarande för lite. Skolorna bryter mot läroplanen. 
NWT 
30 Ericsson, Ingegerd (2005). Fysisk aktivitet och kunskapsutveckling i skolan.(red) Forsberg, Artur. Svensk 
Idrottsforskning. Nr.4. s. 24 
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Förhoppningen var att skolan skulle kunna stoppa den negativa hälsoutvecklingen. De som 

har lyckats uppfylla tillägget bäst är grundskolan i de tidigare åldrarna där barnen naturligt rör 

på sig på rasterna. Men det är även svårt i de mest ambitiösa skolorna i de tidigare åldrarna att 

få alla barn aktiva.31 

 

Regeringen har gett som riktmärke att skolan ska ge skoleleverna minst 30 minuter fysisk 

aktivitet per skoldag i 2004: s budgetproposition, medan det i läroplanen inte står någonting 

om antal timmar under skoldagen.32 Ericsson anser att det inte räcker att skolan endast skall 

sträva mot att eleverna är fysisk aktiva under varje skoldag, för då kommer arbetet att se olika 

ut på varje enskild skola i kvalitet och i omfattning. Hon anser att det är med medveten 

motorisk träning som ökar elevernas välbefinnande och därför bör motorisk träning, blir 

tydligare i skolans styrdokument. 33 

 
2.3.3 Kursplanen för idrott och hälsa 

I grundskolans kursplan i idrott och hälsa, ska eleverna ha baskunskaperna för att veta vad 

god hälsa är och veta hur den egna levnadsstilen påverkas av det egna hälsotillståndet.34 

Kursen skall bidra till att eleverna får ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, där eleven har 

kunskap om vilken koppling hälsa/utveckling/lärande och fysisk aktivitet har. Betoningen på 

hälsa och livsstilsfrågor har ökat än i tidigare kursplaner, läroplanen för grundskolan  

(Lgr-80).35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Eriksson, Thomas (2004- 26/10). Hälsa: eleverna rör sig fortfarande för lite. Skolorna bryter mot läroplanen. 
NWT 
32 Ericsson, Ingegerd (2005). Fysisk aktivitet och kunskapsutveckling i skolan.(red) Forsberg, Artur. Svensk 
Idrottsforskning. Nr.4. s. 24 
33 Nordlund, Anders och Roland, Ingemar (2001). Lek idrott hälsa, rörelse och idrott för barn. Stockholm: Liber 
AB. S. 10 
34 Nordlund, Anders och Roland, Ingemar (2001). Lek idrott hälsa, rörelse och idrott för barn. Stockholm: Liber 
AB. S. 10 
35 Ericsson, Ingegerd (2005). Fysisk aktivitet och kunskapsutveckling i skolan.(red) Forsberg, Artur. Svensk 
Idrottsforskning. Nr.4. s. 25 



 8

2.4 Hälsofrämjande skolor 
 
2.4.1 Historik och bakgrund  

Idén med hälsofrämjande skola kom från Världshälsoorganisationen, där det handlade om 

hälsoarbete på regional nivå (skolledningen) i nationerna. År 1991 tog Europeiska Unionen 

(EU), Europarådet och europakontoret för WHO initiativet att bilda ”European Network of 

Health promoting schools” (ENHPS). De ville att de utvalda skolorna skulle visa vad 

hälsoarbete har för effekter inom skolvärlden. År 1993 kom nätverket till Sverige, där 11 

skolor var med i projektet från år 1994-1997.36  

 

Ett exempel på en hälsofrämjande skola är Ängslättskolan i Skåne och som var den första 

skolan i landet som schemalade en timmes fysisk aktivitet varje dag under skoltid, vilken 

startade år 1999. Skolans hälsoarbete genomfördes med hjälp av Bunkefloprojektet som var 

ett samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning. Initiativet kom från 

Malmös högskola, där forskningen bedrevs av Ingegerd Ericsson. Idag har alltså alla barn upp 

till fjärde klass gymnastik varje dag. Skolan samarbetar med Friskis & svettis, 

friluftsfrämjandet och lokala idrottsföreningar för att förverkliga Lpo: s tillägg.37  

 

Ett annat projekt som arbetar med hälsoarbete i skolan är Korpen och Svenska 

Skolidrottsförbundet. Dem har tagit fram Skolans hälsodiplomering, år 2005. 

Hälsodiplomering är ett verktyg för att utveckla stödjande miljöer för hälsa och lärande i 

skolan och stämmer av det hälsofrämjande arbetet utifrån skollagen, läroplanen och 

arbetsmiljölagen. De första skolorna som blev hälsodiplom var Nälstaskolan i Stockholm och 

Bokelundsskolan i Växjö, som fick pris fick den 1 november 2005 i Stockholm. De fick priset 

för att dessa skolor arbetar strategiskt med det hälsofrämjande arbetet för att kunna bygga upp 

ett långsiktigt och hållbart arbete. 38   

 

 

 

 

 

                                                 
36 http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____33661.aspx  (2006-04-27) 
37 http://www.bunkeflomodellen.com/ (2006-04-26) 
38 http://www.korpen.se/t2sh.aspx?p=116512 (2006-04-25) 
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Trots alla insatser av hälsofrämjande skolor så är Sven Bremberg kritisk till de hälsoprogram i 

skolorna som har funnits år 1999 och bakåt oftast inte gav några positiva resultat på 

skoleleverna prov. Därför att personalen inte har använt sig av teoretiskt baserade modeller 

som till exempel antirök kampanjer.39  

 

Förr tänkte lärda människor att ohälsa berodde på riskfaktorer att sjukdomar hade uppkommit 

av yttre faktorer, ett patogenetisk synsätt.40  Medan med friskfaktorer förklaras hälsa genom 

att beskriva vilka positiva hälsoeffekter som finns och ser hälsa från olika synvinklar som det 

salutogenetiska synsättet förespråkar.41 Friskfaktorerna kan förklaras utifrån begreppet 

KASAM, som står för: känsla av sammanhang, myntats av Aaron Antonovsky. När en 

individ känner KASAM, kan individen begripa samt hantera sin tillvaro och känner en 

meningsfullhet med livet. 42 Detta synsätt har en inverkan på barns och ungdomars hälsa, när 

en individ känner stark KASAM, kan personen själv påverka sitt hälsotillstånd.43  

Medan andra författare se att det nya med hälsoarbetet på 1990-talet är att arbetet handlar om 

friskfaktorer istället för att arbeta med riskfaktorer, som gjordes innan 1990-talet. Detta har 

gett ett nytt förhållningssätt, att arbeta förebyggande och i en positiv anda.44 Dock kan de 

positiva effekterna av att eleverna får röra på sig i skolan visat sig vara större än de negativa 

effekterna. 

 

2.4.2 Hälsofrämjande skolors effekter på skoleleverna 

Barn som rör på sig regelbundet får bättre stresstålighet, hela kroppen blir starkare, hjärtat och 

immunförsvar blir starkare. Barn får bättre självkänsla, kroppskännedom och har lättare att 

vara med i kompisarnas lekar. 45 De 6 åringar som har fått extra motorisk träning har visats i 

svenska studier att det har gett positiva effekter som har gjort att grovmotoriken, finmotoriken 

och förmågan att minnas detaljer blir bättre, men också att självkänslan ökar hos barnet.46 

 

 

                                                 
39 Bremberg, Sven (1999). Bättre hälsa – för barn och ungdomar. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. s. 103 
40 Antonovsky, Aaron (1991). Hälsans mysterium. Bokförlaget Natur och kultur. S. 26 
41 Antonovsky, Aaron (1991). Hälsans mysterium. Bokförlaget Natur och kultur. S.27ff 
42 Antonovsky, Aaron (1991). Hälsans mysterium. Bokförlaget Natur och kultur. S. 15 
43 Antonovsky, Aaron (1991). Hälsans mysterium. Bokförlaget Natur och kultur. S. 186 
44 Ewles, Linda och Simnett, Ina (2005). Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur. S.72 
45 Von Brömssen, Christina (2004). Rörelseglädje i klassrummet. – Tips och idéer för dig som vill inspirera barn 
i låg- och mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen. Farsta: SISU Idrottsböcker. S. 5 
46 Henriksson, Jan (2004). FYSS för alla – en bok om röra på sig för att må bättre. Stockholm Apoteket AB. S. 
28 
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Det har visats sig att de skolor som har daglig fysisk aktivitet för skoleleverna får en bättre 

klassrums miljö där det är lugnare, mindre mobbning och färre kränkningar mellan eleverna 

på skolan.47 Det är bra om eleverna får använda sin energi genom att leka, då blir dem mer 

lugna och intresserade av att lära sig nya saker.48  

  

Kostenius Foster beskriver Keys och Allison (1995) som gick igenom 24 vetenskapliga 

studier inom fysisk aktivitet. Hos de elever som ingick motionsprogram hade attityden, 

disciplinen, beteendet och kreativitet förbättras i de flesta studierna, men också minne, 

koncentrationsförmåga, problemlösning, förmåga att fatta beslut, upplevd stress, 

självförtroende och attityd i klassrummet i sin artikel.49 Det som är frågan är om det finns 

något samband mellan fysisk hälsa och inlärning. 

 

 

2.5 Fysisk hälsa och inlärning 
På 1950–talet visade professorn Philip Sandblom i Lund, att det fanns en koppling mellan 

fysisk aktivitet och ökad inlärningsförmåga. Detta sker genom att rörelser stimulerar kroppens 

nervsystem, som i sin tur bildar fler synapser (kopplingar) i nervcellerna. Från barns födsel till 

10-12 års ålder ökar synapserna snabbt vid fysisk aktivitet. Nervsignalerna går snabbare från 

hjärnan ut till kroppen och mellan hjärnhalvorna. Det som påverkar barnets inlärningsförmåga 

är mängden synapser och inte antalet nervceller, enligt Sandblom.50 Carlén och Dahlkwist 

(2001) anser att fysisk aktivitet påverkar inlärningen positivt därför att tankarna klarnar och 

förmågan att sända och tolka impulser ökar hos individen.51  

 

 

 

 

                                                 
47 Eriksson, Thomas (2004- 26/10). Hälsa: eleverna rör sig fortfarande för lite. Skolorna bryter mot läroplanen. 
NWT 
48 Danielsson m.fl. (2001). Rörelseglada barn –ett kursmaterial för rörelseutveckling med förskolan. Stockholm: 
Förlagshuset Gothia AB. S.5 
49 Kostenius Foster, Catrine (2002). Lärande och fysisk aktivitet elevers upplevelser i ord och bild. (red.) 
Forsberg, Artur. Svensk Idrottsforskning, nr. 1, s. 21 
50 Von Brömssen, Christina (2004). Rörelseglädje i klassrummet. – Tips och idéer för dig som vill inspirera barn 
i låg- och mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen. Farsta: SISU Idrottsböcker. S. 5 
51 Kostenius Foster, Catrine (2002) Lärande och fysisk aktivitet elevers upplevelser i ord och bild. (red.) 
Forsberg, Artur. Svensk Idrottsforskning, nr. 1, s. 20 
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Neurofysiologen Carla Hannaford, har myntat begreppet "att lära med hela kroppen". Anser 

att när barn sitter stilla och råpluggar, utestängs all annan stimulans från hjärnan och minnet 

blir då sämre. Betydelsen av att använda hela kroppen vid inlärning visar sig främst på barnen 

i deras inlärningsprocess, den gör dem mer kreativa, ökar prestationsförmågan och minskar 

stressen. För att skapa verklig inlärning behöver nämligen flera områden i hjärnan och 

muskler aktiveras hos barnet.52 Enligt flera forskare är kopplingen större mellan det kognitiva 

och motoriska prestationer för yngre skolbarn. Om deras rörelsemöjligheter minskas påverka 

den sensomotoriska utvecklingen och då blir barnets kognitiva utveckling sämre enligt 

Piaget.53 Bruner, Piaget och Vygotsky påstod att barnets tänkande börjar med händerna. 

Därför är det viktigt enligt dessa tre män att barnet för använda sin kropp för att sedan kunna 

får bättre läs och skrivinlärning.54 

 

Keys och Allison (1995) gick igenom 24 vetenskapliga studier inom fysisk aktivitet, där 

elever ingick i motionsprogram på skoltid. Om akademiska resultat påverkas av ökad fysisk 

aktivitet, var tvistat när studierna jämfördes med varandra, tre studier såg inget samband 

medan fyra andra studier ansåg att resultaten hade blev bättre på proven.55 En av de ledande 

experterna inom forskningen kring inlärning och fysisk aktivitet är finländske professorn i 

fysiologi Matti Bergström, som anser att fysisk aktivitet underlättar inlärningen hos barn samt 

att nedskärningarna i skolan kommer att synas i skolelevernas minskade skolframgångar.56 I 

England har forskare sett att barn med motoriska problem har svårt med inlärning i skolan och 

att dessa elever fortsätter oftast att har dess problem under hela skoltiden.57 

 

Detsamma upptäcktes i en studie som har gjorts av forskare i Amerika, där Kostinius Foster 

beskriver att forskaren Sallis med flera andra kollegier (1999) på området fysisk aktivitet, där 

en skola fick daglig fysisk aktivitet och den andra skolan fick endast den vanliga 

skolgymnastiken. När sedan skolorna jämförde resultaten på de ”standardiserade proven”. 

Generellt kunde det slås fast att fysisk aktivitet befrämjar lärandet i skolarbetet.58  

                                                 
52 Ahlberg, Irene (2001-05-26). LEK och lär - samtidigt ... SÅ SÄTTER DU FART PÅ HJÄRNAN - Rulla ut 
öronen och vifta med snabeln. Aftonbladet, s.17 
53 Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig –lär dig. Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. S. 42 
54 Nordlund, Anders och Roland, Ingemar (2001). Lek idrott hälsa, rörelse och idrott för barn. Stockholm: Liber 
AB. S. 15 
55 Kostenius Foster, Catrine (2002). Lärande och fysisk aktivitet elevers upplevelser i ord och bild. (red.) 
Forsberg, Artur. Svensk Idrottsforskning, nr. 1, s. 21 
56 http://www.rf.se/t3.asp?p=44406 (2006-05-03) 
57 Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig –lär dig. Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. S. 43 
58 Kostenius Foster, Catrine (2002). Lärande och fysisk aktivitet elevers upplevelser i ord och bild. (red.) 
Forsberg, Artur. Svensk Idrottsforskning, nr. 1, s. 20 
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Ett annat exempel på en skola som också arbetar hälsofrämjande, är en skola i Skanör. Där en 

studie på skolan visade att ökad fysik aktivitet leder till att skoleleverna blir alertare även 

intellektuellt i skolan, enligt läraren Britt-Elise Björhov som har gjort studien. På bara några 

år hade Sankt Knuts skola kunnat erbjuda mellanstadiebarnen mellan fyra till sex timmar 

idrott i veckan.59 Det finns ett samband mellan fysisk hälsa och lärande och barn och 

ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att ta till sig kunskap, enligt 

Folkhälsoenheten landstinget i Sörmanland.60 Björnhov (2001) ser också att ökad fysisk 

aktivitet gör att eleven får bättre självförtroende, motivation och koncentration.61  

 

Ericsson har gjort en studie år 2003 på skolelever från årskurs 1-3 för grundskolan, där hon 

undersökte sambandet mellan motorisk träning och inlärning för eleverna i södra Sverige.62 

Sambandet var stört mellan skrivförmåga och motoriska färdigheter bland de yngre 

skoleleverna.63 Förklaringen till detta resultat kan vara att den motoriska rörelsen gör att 

finmotoriken tränas hos eleven och därför blir skrivförmågan bättre.64 I matematik var det 

rumsuppfattning som blev bättre med ökad motorisk utveckling hos eleverna.65 

Sammanfattningsvis så var det, 5-6 schemalagda rörelselektioner för elever varje vecka. Den 

skola som hade haft rörelser varje dag fick bättre resultat på de nationella proven i svenska 

och matematik än de som hade enbart skolgymnastiken som är två pass i veckan.66 

 

Ericsson har gjort en studie på 300 elever i Lund där hon undersökte deras motorik. De elever 

som hade en avvikande motorik, upptäckte hon att av dessa hade 44 procent 

koncentrationssvårigheter som hon kunde koppla till inlärningssvårigheter i svenska och 

matematik.67  

                                                 
59 http://www.mediearkivet.se/  2001-04-17 Lyckade resultat med idrott på schemat.  
Nerikes Allehanda. S. 32 (2006-04-06) 
60 http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____33661.aspx  (2006-04-27) 
61  Kostenius Foster, Catrine (2002). Lärande och fysisk aktivitet elevers upplevelser i ord och bild. (red.) 
Forsberg, Artur. Svensk Idrottsforskning, nr. 1, s. 21 
62 Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig –lär dig. Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. S. 36 
63 Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig –lär dig. Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. S. 109 
64 Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig –lär dig. Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. S. 116 
65 Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig –lär dig. Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. S. 110 
66 Ericsson, Ingegerd (2005). Fysisk aktivitet och kunskapsutveckling i skolan.(red) Forsberg, Artur. Svensk 
Idrottsforskning. Nr.4. s.27 
67 Kostenius Foster, Catrine (2002). Lärande och fysisk aktivitet elevers upplevelser i ord och bild. (red.) 
Forsberg, Artur. Svensk Idrottsforskning, nr. 1, s. 20 
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Vidare säger Ericsson att det är flera forskare som inte anser att ökat fysisk aktivitet betyder 

bättre skolprestationer. Annerstedt anser att eleverna får bättre självförtroende och självkänsla 

med bra träning och det är detta som i sin tur leder till bättre resultat i skolan. 68 

 

Fysisk aktivitet stärker även självbilden enligt Ahlgren. Hon har i sin forskning funnit, att 

fysisk aktivitet stärker självbilden. Alltså att idrotten har en positiv effekt på skolarbetet, som 

visar att resultaten i de teoretiska betygen blir bättre.69 När eleven känner sig trygg i sin egen 

kropp, bra grovmotorik har ett bra självförtroende, sprider i sin tur till andra skolområde och 

påverkar inlärningen positivt.70  

 

Andra forskare har sett en studie att elevernas inlärningsresultat blir bättre när skolorna 

arbetar med hälsan i hela sin verksamhet och följer upp hur personalen och närsamhället 

hälsotillstånd ser ut.71  

 

Myndigheten för skolutveckling har undersökt hur skolor har uppfyllt läroplanens tillägg om 

att ha daglig fysisk aktivitet för skoleleverna, de skolor som har uppfyllt detta anser vissa 

skolor att resultaten har blivit bättre för eleverna på nationella prov. Myndigheten för 

skolutveckling har upptäckt att dessa skolor har en bättre miljö för inlärning och detta i sin tur 

leder till förbättrad kunskapsutveckling för eleverna.72  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig –lär dig. Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. S. 56 
69 http://www.rf.se/t3.asp?p=44406 (2006-05-03) 
70 Danielsson m.fl. (2001). Rörelseglada barn –ett kursmaterial för rörelseutveckling med förskolan. Stockholm: 
Förlagshuset Gothia AB. S.5 
71 Ewles, Linda och Simnett, Ina (2005). Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur,. S. 72 
72 http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?cmd=list&start=20&length=10  (2006-04-04) 
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3 METOD 
 
3.1 Undersökningsmaterial  
3.1.1 Val av metoder  

Jag har valt att använda kvantitativ metod för att jämföra resultat i av skriftliga källor och 

kvalitativa intervjuer i en jämförande fallstudie. Jag har valt två skolor som skiljer sig från att 

en skola är en hälsofrämjande skola och den andra är en vanlig skola utan hälsoprofil.73 Min 

undersökning är en jämförande fallstudier där skolorna har skolelevers bakgrund som 

gemensamt nämnare, men att de är olika beroende på att en av skolorna har daglig fysisk 

aktivitet på schemat under skoldagen. Anledningen till att jag valde kvalitativa intervjuer74 är 

för att få fram pedagogernas erfarenheter i mitt ämne, i en stimulerande dialog som leder till 

att svaren växer fram på ett naturligt sätt och att jag på detta får svar på mitt syfte.  

 

Valet av den kvantitativ metod, var för att undersöka om resultaten på de nationella proven 

visar att daglig fysisk aktivitet (på schemat) på en hälsofrämjande skola leder till bättre 

teoretisk inlärning. Valet av klasser, i hälsofrämjande skolan var enkelt att välja för att de har 

bara en klass per årskurs, där jag var intresserad av nuvarande årskurs 5. Den andra skolan 

valde jag ut klassen genom att ta den klass som min intervjuperson var klassföreståndare för 

detta år 2005/2006 för årskurs 5. Problemet är att jag inte kan få tag i klasser från året 

2002/2003, där det löser sig på hälsofrämjande skolan medan den vanliga skolan blir det 

svårare att jämföra resultaten rättvist. 

Syftet med dessa två metoder; kvantitativ metod och kvalitativa intervjuer är för att få fram 

om hälsofrämjande skola har bättre resultat på de nationella proven i årskurs 5 än den skolan 

som inte är en hälsofrämjande skola. Där kvalitativa intervjuer och kvantitativ metod är bra 

verktyg i en fallstudie. Meningen med denna teknik är att förstå ämnet från livsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv. Intervjuerna ger mig bakgrunds fakta om hälsofrämjande skolans 

aktivitet och innehåll som behövs för att kunna dra slutsatser angående de nationella provens 

utfall.  

 

 

 

                                                 
73 Patel, Runa (1994). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 
Lund: Studentlitteratur.  
74 Kvale, Steinar (2001). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 



 15

Intervjuerna genomförs tekniskt sett halv strukturerade, varken ett öppet samtal eller strängt 

strukturerat frågeformulär. Intervjun är koncentrerad på teman som omfattar förslag till 

frågor, för att ta reda på skolpersonalens uppfattningar av hur de upplever hälsofrämjande 

skolor på respektive skola. 75   

 

Dessa två metoder ger en god bild av den verklighet som jag vill komma åt med hjälp av 

dessa metoder. Därför att de skriftliga källorna kommer att svara på mina frågeställningar. 

Intervjuerna kommer att ge en bild av hälsoperspektivets uppfattningar om hur det är att 

arbeta som en hälsofrämjande skola och en vanlig skola utan någon hälsoprofil som inte ha 

daglig fysisk aktivitet på schemat. 

 

3.1.2 Val av material 

Jag har valt att använda kvantitativ metod av dokument av typen offentliga handlingar76, där 

det handlar om nationella prov i svenska, engelska och matematik i årskurs fem. Mitt urval av 

material har gjorts strategiskt för att de ska passa in i min undersökning. Jag har valt att hitta 

en lämplig hälsofrämjande skola för mitt syfte och därefter väljer ut en vanlig skola utan 

profil som samstämmer med rätt socialgrupp, bostadsområde och omgivning som har klasser 

upp till år 6, men inte ha daglig fysisk aktivitet på schemat.  

 

3.1.3 Val av hälsofrämjande skola 

Mitt urval av hälsofrämjande skolor är att de ska ha daglig fysisk aktivitet under skoldagen. 

Därför gör jag ett strategiskt urval av skolorna där jag har valt en skola som har arbetat 

hälsofrämjande under minst ett år och har fysisk aktivitet dagligen minst 30 minuter. Valet att 

hälsofrämjande skola har jag gjort genom att jag arbetar inom korpen, fick därigenom se att 

två skolor hade hälsodiplomerats och sökte upp dessa skolor för att använda dem i min 

uppsats. Av flera orsaker blev det inte dessa skolor, valet av hälsofrämjande skolan blev 

genom den ena skolan som fick pris av korpen. Genom denna skola och några andra skolor i 

samma kommun, har hjälpt mig att hitta denna skola som jag nu använder in i min 

undersökning.  

Valet av hälsofrämjande skolor har jag gjort genom att använda en skola som är på väg att blir 

hälsodiplomerat av Korpen och Svenska motionsidrottsförbund.  

                                                 
75 Kvale, Steinar (2001). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
76 Bergström & Boreus (2000). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: 
Studentlitteratur. 
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Denna skola har under en längre tid arbetet med hälsa och därför kan jag lättare se om 

eleverna i årskurs 5 skiljer sig mot skolor som inte har planerat in daglig fysisk aktivitet under 

skoltid.  

 

Denna hälsofrämjande skola ligger i södra Sverige (f-6, 100 elever) och började med ett 3 

årigt projekt ”årets hjärta” som började för 3 ½ år sedan. Skolans personal och rektor fick idén 

till projektet genom USA: s skolmodell om korta skoldagar och aktiviteter för collegeeleverna 

efter skoltid. Med denna modell och personalens egna idéer åkte en grupp av personalen till 

Malmö för att få inspiration från Bunkefloprojektet. Därefter har skolan skapat sin egen 

modell för hälsoarbetet beroende på skolan förutsättningar och resurser. Skolan är liten och 

har då inte så stor budget, men det gör att skolan kan arbeta lite smidigare. Naturen med dess 

resurser, badplats, skridskoåkning, fotbollsplan och löparbana gör att utomhus aktiviteter är 

lätt att utföra. Hälsoarbetet pågår nu efter projektet på skolan, som nu försöker bli 

hälsodiplomerad av korpen. Eleverna på skolan har minst 20-30 minuters fysisk aktivitet varje 

dag, därför passar att vara med i min undersökning. Målet med skolan är att bli 

hälsodiplomerade av bland annat Korpen. Skolan har 100 minuter idrott (två dagar) och 

eleverna i årskurs 5 kan också välja idrott på elevens val, 60 minuter i veckan och flera 

friluftsdagar. Det som hälsofrämjande skolan har inriktat sig på är att ha ute dagar en dag i 

månaden där de kan gå 5 kilometer samt ha aktiviteter vid slutet av promenaden, hälsopass 

som är de tre dagarna som eleverna inte ha idrottslektioner, som är i 20-30 minuter. Skolan 

ligger nära naturen som utnyttjas för varje årstid, exempelvis skridsko på sjön som ligger ett 

stenkast från skolan. Emotionell intelligens (E-Q) lektioner, det utgår från att eleverna själva 

ska kunna läsa av sina kompisars känslor. Sen är det upp till klasslärarna att har aktiviteter 

utomhus i sina ämnen, utöver de andra aktiviteterna. Hälsofrämjande skolans elever har minst 

20-30 minuters fysisk aktivitet varje dag under sin skoldag 

 

3.1.4 Val av skola som inte är en hälsofrämjande skola 

Jag valde ut den vanliga skolan utan profil genom att gå på min förförståelse hur skolorna ser 

ut i mitt närområde. Därefter ringde jag skolledningen till de skolor som passar in på 

hälsofrämjande skolans beskrivning av elevens bakgrund, förutom att de inte har daglig fysisk 

aktivitet på schemat under skoltid. Fann denna skola i södra Sveriges av den norra delen, som 

ville vara med i undersökningen. För att få en så rättvis bild av skolorna, har jag valt att 

elevernas bakgrund ska överrensstämmer med varandra för att få bort andra orsaker och 

faktorer som kan påverka resultatet på nationella proven.  
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Jag har försökt att skolorna ska vara så lika som möjligt, där begränsningarna beror på tid och 

resurser. På den vanliga skolan har eleverna i årskurs fem har idrottslektioner 100 minuter i 

veckan (två dagar), eleverna kan välja idrott på elevens val 60 minuter i veckan. Där vissa 

lärare har valt själva att ha mer fysisk aktivitet i deras ämne utanför idrottsämnet, där den 

utvalda årskurs fem inte har extra fysiska aktiviteter utöver dem vanliga schemalagda 

aktiviteterna. På denna skola görs tester och kontroller för varje årskurs i ämnena matematik 

och svenska, detta gör att stödet blir rätt till eleverna, enligt rektorn på skolan. 

 

3.1.5 Val av dokument 

Dokument som jag har valt att använda är nationella prov i ämnena; svenska, engelska och 

matematik på de två utvalda skolorna där jag välja två klasser i årskurs 5 för att lättare se 

likheter och skillnader i resultaten. Där jag valde att använda 2002/2003 nationella prov för de 

utvalda skolorna för att det är det året som hälsofrämjande skolan började med hälsoarbetet. 

Sedan har jag valt att använda året 2005/2006 därför att det ska blir en så stor period i mellan 

för att kunna visa på en förändring på hälsofrämjande skolans effekter på eleverna. Där jag 

väljer att använda sammanställningar av de primära uppgifterna för att spara tid, som ska vara 

sannenliga. Årets nationella prov gör också att de behörig lärare i matematik, engelska och 

svenska finns kvar på skolan och kan då lättast att få en intervju, att provet gjordes nyligen 

gör att lärarna minnas resultaten och dess orsak. 

 

3.1.6 Urval av intervjupersoner 

Skolledningen på de två skolorna har hjälpt mig att få rätt personer som passar mitt syfte. Jag 

tog personer som har arbetet i yrket minst i några år för att ha en överblick av hälsans 

betydelse för eleverna, insatt i hälsoarbetet. Jag valde ut två personaler från hälsofrämjande 

skolan där ena är klasslärare i svenska och engelska som har årskurs 6 i år. Varför jag inte 

valde den lärare som har årets årskurs 5 som har gjort de nationella proven som jag ska 

använda i kvantitativ metod beror på att hon har endast arbetet på skolan i ett år och är därför 

inte lika insatt i hälsoarbetet. Valet av matematiklärare var heller inte möjligt, men att min 

utvalda person har haft matematik och därför ändå kommer att blir täckande. På den vanliga 

skolan utan profil har jag intervjuat rektorn, idrottsläraren och en teoretisk lärare för 

nuvarande årskurs 5. Valet av idrottslärare och rektor val enkelt för att det finns bara en att 

välja som är för årskurs 5. Valet av den teoretiska läraren berodde på att det var hon hade tid 

och kunde ställa upp på en intervju, samt att hon hade erfarenheter av yrket många år tillbaka. 
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Intervjupersonerna från hälsofrämjande skolan: 

Kvinna, fritidspedagog sedan 1987, arbetade i Stockholm ett halvår och sedan i Västerås 

innan hon flyttade söderut till denna hälsofrämjande skola, där hon har arbetet sedan 1998 

som fritidspedagog och är väl insatt i hälsoarbetet. Antecknade förhand. 

 

Kvinna, utbildad som 1-7 lärare i samhällsorienterade ämnen och svenska. Hon har varit 

lärare i 10 år och arbetar med årskurserna 4-6 i de flesta ämnena som lärare. Hon har arbetat 

på denna hälsofrämjande skola i 6 år och har varit med i hälsoarbetet under hela tiden. 

Antecknade förhand. 

 

Intervjupersonerna från den vanliga skolan utan profil: 

Kvinna, yrke som rektor och har arbetat som fritidspedagog, föreståndare på en förskola och 

rektor på en annan skola. Har nu varit rektor på denna skola i 7 år tillbaka som innefattar 

förskoleklass till årskurs 6, är en vanlig skola utan hälsoprofil. Antecknade förhand. 

 

Kvinna, är utbildad som idrottslärare i Göteborg, samt läst historia och samhällskunskap på 

Karlstads universitet. Hon har enbart arbetet som idrottslärare, direkt efter utbildningen där 

denna vanliga skola utan hälsoprofil är hennes första arbetsplats sedan år 2002. Antecknade 

förhand. 

 

Kvinna, yrke klasslärare: utbildade sig i Karlstad, 2 årigt förskoleseminarium och blev klar år 

1965. Har arbetat med årskurserna 7-9 i en termin, annars har hon varit lärare i årskurserna 4-

6. Hon har haft de flesta ämnena, där idrott är ett ämne som finns i hennes examen. Detta 

ämne hade hon till renodlade idrottslärare kom ut några år efter henne. Har nu arbetet på 

denna vanliga skola utan hälsoprofil sedan år 1978 med årskurserna 4-6 i de flesta ämnena. 

Spelade in på band. 
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 3.2  Datainsamling  
3.2.1 Tillvägagångssätt av den kvantitativa metoden  

Kvantitativ metod av de skriftliga källorna: 

Sammanställningen för hälsofrämjande skolans nationella prov i svenska, matematik och 

engelska i årskurs fem året 2002/2003 fick jag genom rektor på skolan gav mig namnet på 

utvecklings sekreteraren för skol och barnomsorgsförvaltningen i denna kommun. Denna 

person hjälpte mig med stort engagemang och intresse, där jag fick alla de uppgifter som jag 

behövde i deras arkiv i pappersformat. Sammanställningen för året 2005/2006 har jag fått 

genom att klassläraren för den utvalda årskurs fem har skickat uppgifterna till mig 

personligen. 

 

Tillvägagångssättet för att få nationella proven för den vanliga skolan utan profil, gjordes 

samband med intervjun med rektorn för denna utvalda skola. Hon hade de i pappersformat, 

där jag önskade få nationella proven för svenska, matematik och engelska för årskurs 5 för 

2002/2003. Sammanställningen för året 2005/2006 har jag fått genom den intervjuade 

klassläraren på skolan, endast för hennes klassresultat. Skolans resultat har jag fått genom 

sekreteraren på skolan. 

 

3.2.2 Tillvägagångssätt av de kvalitativa intervjuerna 

Jag har tagit kontakt med ledningen för de utvalda skolorna och fått mitt medgivande till att 

göra undersökningen på deras arbetsplats, genom att berätta mitt syfte och upplägg samt 

metod val. Jag har därefter valt rätt pedagog och person att intervju för mitt ändamål.77 Jag 

kontaktade intervjupersonerna med hjälp av telefonnummer från rektorerna på skolorna.  

När de hade godkänt att medverka i min undersökning fick alla de intervjuade veta vad min 

undersökning gick ut på, syfte med uppsatsen. Sedan fick de veta i stora drag vad just deras 

intervju skulle handla om per telefon. Vi bestämde plats och datum som passade bägge parter, 

för enskilt samtal. På plats förklarade jag syftet med undersökningen igen och att dem 

kommer att vara anonyma i uppsatsen. Jag har använt intervjuguide vid alla de fem 

intervjuerna, för att hålla mig till rätt tema och syftet. 

 

 

                                                 
77 Kvale, Steinar (2001). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
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Jag har antecknat förhand den information som jag fått vid samtalen i intervjuerna, för den 

hälsofrämjande skolan och med rektorn och idrottsläraren på den valiga skolan utan 

hälsoprofil. Direkt efter intervjuerna har jag renskrivit intervjuerna för att inte missa någon 

viktig information. För mina fyra första intervjuer har jag använt mig av anteckningar för att 

samla in information under intervjutillfället. Anledningen till mitt val av registreringsmetod är 

att jag har mest erfarenheter från studietiden av snabbt kunna skriva ner information under 

föreläsningar. Det har tagit upp i metodböcker att intervjupersonen känner sig mer spontan, 

mindre logisk samt förnuftig och mer avslappnad utan bandinspelning.78 Nackdelarna är att 

det är hel omöjligt att få med all information från intervjupersonen och att samtalsdialogen 

blir osammanhängande när man ska anteckna ner informationen. Med dessa nackdelar som 

visade en övervägning att använda bandspelare, därför hade jag bandspelare med på den sista 

kvalitativa intervjun med klasslärare på den vanliga skolan utan hälsoprofil.79  

 

Intervjun med klassläraren på hälsofrämjande skolan, var avslappnad och trevligt 

samtalsdialog där vi fick bra kontakt från första stund och vi var en bra miljö där inget störde 

intervjutiden. Intervjun med fritidspedagogen på hälsofrämjande skolan, var trevlig men lite 

snålt om tid och hon hann inte tänka igen allt i lugn och ro. Dessutom blev vi störda av 

personalen i lokalerna bredvid, men i stort sätt blev det en bra intervju där jag fick bra 

information.  

 

Intervjun med rektorn på den vanliga skolan var bra och det märktes att hon var van vid 

liknande situationer och intervjuplatsen var bra, det ända som störde intervjutiden var att 

hennes personal knakade på vid flertal tillfällen. Men vi hittade tillbaka till den röda tråden 

igen i samtalet. Intervjun med idrottsläraren, blev tyvärr lite virrig genom att kollegier och 

elever avbröt vår intervju vid flertal tillfällen. Men också att platsen vi satt och hade intervjun, 

var tvungna att byta plats för att det blev för mycket ljud. Men det var en intressant intervju 

där jag kände att dialogen flöt bra på med djupa tankar om ämnet. Intervjun med klassläraren 

på den vanliga skolan var utmärkt i det avseendet att jag använde bandspelare och dialogen i 

samtalet flöt lättare på utan avbrott av anteckningar. Rummet var perfekt där det var lugnt 

utan ljud och personer som störde vår intervjutid. Jag är nöjd och tacksam med alla intervjuer, 

alla har varit engagerade och ärliga i deras svar där de har fått tänka till ordentligt.  

                                                 
78 Patel, Runa (1994). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 
Lund: Studentlitteratur.  
79 Kvale, Steinar (2001). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
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De har varit seriösa i uppgiften att vara intervjuperson och varit intresserade av min 

undersökning. Jag är tacksam för de intervjupersoner som rektorerna på respektive skola 

valde ut för att passa mitt syfte. 

 

 

3.3 Dataanalys  
3.3.1 Bearbetning av den kvantitativa metoden 

Jag kommer att använda mig av kvantitativ metod. Där jag ska jämföra de nationella proven i 

svenska, matematik och engelska i årskurs 5 i två skolor. Jag har valt ut åren 2002/2003 och 

2005/2006 för bägge skolorna. Jag ska med resultaten sedan se hur många som har blivit 

underkända i de olika delproven. Det som ska undersökas är förändringar för hälsofrämjande 

skolans resultat för de utvalda åren, sedan görs samma sak för den vanliga skolan. Därefter 

kontrolleras likheter och skillnader i de olika delprovens resultat mellan skolorna för år 

2002/2003. Därefter görs exakt samma sak med år 2005/2006. Det som jag vill undersöka är 

om hälsofrämjande skolan har fått bättre resultat på de nationella proven genom tid, men jag 

undra också om hälsofrämjande skolan har fått bättre resultat än den vanliga skolan beroende 

på att de har daglig fysisk aktivitet på schemat. Alla dessa slutsatser ska framkomma i 

resultats del. 

 

3.3.3.1 Reliabilitet och Validitet  

Ni läsare ska kunna kontrollera att jag har gjort riktiga uträkningar, genom att själva 

kontrollera i de nationella provens sammanställningar. Där jag kan intyga att det är sannenliga 

svar som jag har kontrollera med flera involverade personer. Genom konfidentiell information 

kan ni inte kontrollera den primära källan, utan att ni få lita på mina andra hands källor. 

Den kvantitativa metoden som jag har använt som undersökningsmetod av dokumenten, de 

nationella proven tillförlitligheten är stor enligt mig mening därför att dessa offentliga 

handlingar har visats för vederbörande lärare att intyga dess äkthet, för att förhindra att dt blir 

fel information. När det gäller att resultaten skulle blir samma med samma sorts skolor, med 

en hälsofrämjande skola och en som inte är det, är svårt att dra några slutsatser om det skulle 

vissa samma samband.  
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Troligen skulle jämförelsen mellan skolornas resultat inte vara samma som i min 

undersökning. Detta beror på att alla skolor är unika och det går inte hitta två exakt lika 

skolor. Bortfallen i den kvantitativa metoden är att det saknas information för de nationella 

proven. På den hälsofrämjande skolan är fakta fulländad för året 2002/2003 och 2005/2006. 

Den vanliga skolans nationella provs sammanställning för alla årskurs femmor, är 

knapphändig för året 2002/2003 där det saknas massor av information. Det framgår inte 

könens olika resultat och delprovens olika resultat, detta gör att det blir svårt att göra bra 

jämförande analyser. Jag har inte heller lyckats få fram sammanställning från en utvald klass, 

utan alla klassers resultat är sammanställda (tre klasser). För året 2005/2006 på den vanliga 

skolan finns all information för den utvalda klassens resultat och resultat från alla klasser för 

årets årskurs femmor. För den vanliga skolan gör att det blir en skev bild när de nationella 

proven på den vanliga skolan för året 2002/2003 är för alla klasser för det årets femmor, 

medan för året 2005/2006 är sammanställningen för en klass och för alla klasser ihop.  

 

3.3.2 Bearbetning av de kvalitativa intervjuerna  

Bearbetning av de intervjuer som jag skrev ner informationen förhand under intervjutiden, 

(alla personer förutom klassläraren på den vanliga skolan) gjordes genom att renskriva 

intervjun direkt efter intervjun för att få en helhetsbild av intervjun. Medan med intervjun med 

klassläraren på den vanliga skolan utan hälsoprofil, spelade jag upp bandet och skrev ner 

informationen på bandet. Där efter har jag grupperat alla svaren efter olika teman som 

innefattar i mitt syfte med undersökningen. Där jag sammanfattar informationen i teman där 

intervjuerna sammanflätas samman och ger en klarbild över problemområdet. Sedan ska 

intervjuerna sammanställas i resultat det fakta som behövs för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Där jag använder mig av huvuddimensioner som jag sedan försöker leda 

till underkategorier. Där jag gjorde en personlig tolkning och analys av texten. Först ska jag 

försöka se mönster, teman, se rimligheter och ställa samman texten, då kan jag se vad som hör 

ihop med vad för alla intervjuerna. Jag anser att när man gör jämförelser så skärper det 

förståelsen av ämnet mer.80 

 

 

 

 

                                                 
80 Kvale, Steinar (2001). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
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3.3.2.1 Reliabilitet och Validitet  

Jag har ingen tidigare erfarenheter av kvalitativa intervjuer och har därför inte tränat tekniken 

förut. Jag har försökt att personligen träda i kontakt med dessa två skolors personal som hör 

till fallet, jag har reflekterat och reviderat innebörderna av vad som har kommit fram i de 

kvalitativa intervjuerna. Tillförlitligheten i mina intervjuer variera vad man undersöker. Jag 

har försökt göra ett bra arbete när det gäller att skriva ner allt som de intervjuade svarade 

under intervjutiden. Där jag sedan direkt efter intervjun skrev rent och såg till att de ord som 

inte skrev ner under intervjun kom med nu i utkastet till resultats del. Men om jag hade valt 

bandspelare till alla intervjuer hade reliabiliteten varit större därför att jag inte hade missat 

någon information mellan tal och skrift. Validitet, att intervjupersonen är tillförlitlig och 

kvalité under intervjun, ska gå att kontrollera mina intervjuer, gå endast med intervjun med 

klassläraren på den vanliga skolan utan hälsoprofil. Jag har haft olika frågor till olika 

intervjuperson beroende på sitt yrkesområde. Jag är nybörjare att använda kvalitativa 

intervjuer och har därför svårt att avgöra om reliabiliteten är hög. Tolknings fel kan alltid 

uppkomma, men med intervjuer förhindra jag att intervjupersonen missförstå frågorna där jag 

kan förklara och hjälper intervjupersonen. Medan i enkäter kan detta tolknings fel blir större.  

 

Alla de intervjuade fick öppna frågor som gör att det är omöjligt att en annan person med 

samma yrke skulle svara exakt samma på alla frågor. Jag försäkra att trovärdigheten är stor i 

intervjuerna, det är äkta och sanna svar från intervjupersonerna som finns i min undersökning. 

Det är svårt att dra några slutsatser att min undersökning är allmängiltigt, alltså gäller för alla 

andra liknande fall i Sverige. Översättningen är bra gjort mellan tal till skrift, speciellt i den 

intervjun som jag använde bandspelare.  

 

I de andra intervjuerna kan jag inte vara hundra procentig säker att jag har fått med allt från 

tal till skrift. Jag måste ställa mig vad jag har undersökt och varför, sedan ställa mig frågan 

hur jag har gjort undersökningen. Är det sant som står i undersökningen, talar 

intervjupersonen sanning. Enligt min bedömning talar intervjupersonerna sanning och 

försöker inte försköna sanninge, men det kan jag inte vara säker på. Frågan är om kvalitativ 

generalisering kan göras med min fallstudie, svaret är nog att det få ses som en enskild 

händelse som kanske kan kopplas till liknande fall. Bortfallen i dessa kvalitativa intervjuer är 

att jag har antecknat förhand intervjusvaren för hälsofrämjande skolan och för den vanliga 

skolans rektor och idrottslärare.  
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Detta gör att det är omöjligt att få en helhetsbild som är helt korrekt i ordval. Medan intervjun 

med klassläraren på den vanliga skolan, där jag använde bandspelare, kan en sannhetsenlig 

bild ges. 

 
 
3.4 Etiskt förhållningssätt 
 
Etik är ett viktigt begrepp när det gäller intervjuer, eller tent av metoder i övrigt. 

Tystnadsplikten är en stor punkt som man måste överväga inför varje vetenskaplig metod. När 

det gäller intervjuer har varje intervjuas person rätt till sin egen integritet och värdighet. Som 

intervjuare måste jag informera de intervjuade om vad som händer med deras svar, med min 

uppsats. Om de inte vill fortsätta intervjun måste man respektera detta, men det hände inte i 

mina intervjuer och den intervjun som jag använde bandspelare var okej för de intervjuade. 

Det var inga frågor som stred mot personalens tystnadsplikt och det var inga känsliga frågor 

som någon ville avstå. Utan mina frågor handlade mest om allmänt om hälsa och där jag 

frågade om elever var jag inte intresserad av namn och person, utan mer dess bakgrund. Där 

de intervjuade vet att deras svar kommer att var med i en examensuppsats. När det gäller de 

skriftliga källorna som jag har använt i undersökningen, alltså de nationella proven från de 

utvalda skolorna är offentliga handlingar och därför har jag ingen skyldighet att hemlighålla 

dessa uppgifter. Men för att skydda intervjupersonerna och de elever som nämns i uppsatsen, 

kan jag inte avslöja ens vilken kommunarkiv jag har hämtat dessa uppgifter. 
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4 RESULTAT 
 
Jag kommer i denna del först beskriva de nationella proven i svenska, engelska och matematik 

för årskurs fem, nationellt och för de två utvalda skolorna. De utvalda åren är 2002/2003 och 

år 2005/2006, där jag kommer att presentera ämnena och de delprov som eleverna har blivit 

underkända i. Därefter kommer jag att göra en jämförelse mellan de olika åren inom skolan, 

se likheter och föreändringar. Därefter kommer jag att göra en jämförelse mellan skolorna för 

att få fram mitt syfte med undersökningen. 

 
 
 
4.1 Nationella provens resultat i Sverige  
Skolverket har gjort en genomsnittlig bedömning på de nationella proven för år 2005 för alla 

grundskolor i Sverige. Där ca 10 procent av eleverna var underkända i vissa delar i svenska 

och engelska, medan matematik var ca 15 procent underkända på vissa delar på proven för 

årskurs 5 på grundskolan. Sedan är det ett större antal elever som inte klarar samtliga delprov 

i dessa tre ämnena.81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 http://www.skolverket.se/sb/d/306/a/1857 (2006-05-04) 
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4.1.1 Nationella provens resultat för hälsofrämjande skolan år 2002/2003    

       

Tabell 1; Antal underkända flickor och pojkar i en klass, för nationella provet i årskurs 

5, år 2002/2003                                            

 Flickor   pojkar 

Svenska      0 %                9 % 
    Läsförståelse, 

        litteratär text  
     8.3 %   9 % 

   Läsförståelse, 

sakprosa 
     8.3 %    0 % 

         Skrivuppgift      8.3 %     9 % 
        Bild eller text      0 %  18.1 % 

Matematik 16.7 %       0 % 
           Mönster,  

figurer.mått 
16.7 % 36.4 % 

         Att upptäcka 

obekanta tal 
8.3 % 0 % 

    Tal på olika sätt 16.7 % 0 % 

Engelska      9 %  0 % 
Muntlig interaktion 

och produktion 
16.7 % 18.2 % 

       Lyssna/förstå, 

skriva 
0 %  9 % 

Läsa/förstå, 

 skriva 
0 % 9 % 

                Skriftlig 

produktion 
0 % 9 % 
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4.1.2 Nationella provens resultat för hälsofrämjande skolan år 2005/2006  

 

Tabell 2; Antal underkända flickor och pojkar i en klass, för nationella provet i årskurs 

5, år 2005/2006                                            

 Flickor Pojkar 
Svenska 18 % 22 % 
      Läsförståelse,  
        litteratär text  

9 % 11 % 

  Skriv och berätta 9 % 22 % 
      Läsförståelse, 

          sakprosa  
9 % 11 % 

    Argumentation, 
   Sant eller falskt  

0 % 22 % 

       Bild eller text 9 % 22 % 
Matematik 18 % 0 % 

Mäta 18 % 11 % 
Använda tal 9 % 11 % 
Räkna med 

miniräknaren 
9 % 11 % 

Engelska 18 % 18 % 
Muntligt 18 % 11 % 

Lyssna och skriva 18 % 11 % 
Läsa 18 % 11 % 

Läsa och skriva 18 % 11 % 
Skriftligt 18 % 11 % 

Kommentarer: Det är det 5 elever som inte har klarat nationella proven fyllt ut. Där tre av dem har läs och skriv 

svårigheter av dyslektisk art. De andra två är också lässvaga men har inte utretts ännu. Av dessa fem elever som 

inte klarade alla de nationella proven i år är det tre elever som har vissa motoriska hinder.  

 
 
4.1.3 Sammanfattning 

För hälsofrämjande skolans resultat för året 2002/2003 och jämfört med året 2005/2006 så 

samstämmer procenten ungefär 9 % underkända för bägge könen i delproven läsförståelsen 

och skrivuppgiften i svenska för bägge åren. I matematikämnet har antalet underkända 

flickor varit lika många för bägge åren, för pojkarna har alla varit godkända för dessa utvalda 

år. Där delprovet mätning var svårare för flickorna än för pojkarna. Det som har förändrats för 

hälsofrämjande skolans resultat för året 2002/2003 är att fler flickor och pojkar var godkända 

i ämnet svenska, jämfört med året 2005/2006. Detsamma gäller ämnet engelska där andelen 

underkända flickor har fördubblats, Medan för pojkarna var ingen underkänd året 2002/2003 i 

engelska, men för året 2005/2006 var 18 procent av pojkarna underkända. 
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4.1.4 Nationella provens resultat för den vanliga skolan år 2002/2003  

 

Tabell 3; Antal underkända för sammanlagt flickor och pojkar i årskurs 5 för alla 

klasser för denna skola, för nationella provet, år 2002/2003 

 Flickor Pojkar  Alla elever 
Svenska    5 % 
Matematik     9 % 
Engelska     9 % 
Kommentarer: i denna kommun redovisas endast procentsatsen godkända för varje skola, där jag inte vet delprov 

eller könens olika resultat. 

 

4.1.5 Nationella provens resultat för den vanliga skolan år 2005/2006 

  

Tabell 4; Antal underkända för flickor och pojkar för en klass i årskurs 5, år 

2005/2006 

 Flickor Pojkar 
Svenska     0 %       0 % 
Matematik  7.7 %   11.1 % 

                  Mäta  7.7 %       0 % 
         Använda tal  7.7 %   11.1 % 

Engelska    0 %         0 % 
Kommentarer: Den enda diagnosen i klassen är en pojke som har Asperger Syndrom. 

Del 4, Läsförståelse, sakprosa i svenska delen bytte denna klass i den vanliga skolan bytte mot ett liknande test 

och därför gå detta delprov inte att jämföra. 

 

Tabell 5; Antal underkända flickor och pojkar i alla klasser för denna skola, år 

2005/2006 
 Flickor Pojkar 

Svenska 0 % 25 % 

Matematik 8.8 % 6.3 % 

Engelska 5.9 % 19.4 % 
 

Kommentarer; Det finns tre klasser i årskurs fem året 2005/2006, där det finns 34 flickor och 36 pojkar. Det 

delprov som de flesta pojkarna hade problem med var delprov 4, läsförståelse, sakprosa i ämnet svenska. 
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4.1.6 Sammanfattning 

För den vanliga skolan har resultaten förändrats till det positiva därför att flickorna och 

pojkarna i den utvalda klassen år 2005/2006 har bättre resultat än vad genomsnitten hade året 

2002/2003 i ämnet svenska och engelska. 

I den utvalda klassen var alla godkända i ämnet svenska och engelska för året 2005/2006. 

Medan för matematiken har fler elever blivit underkända året 2005/2006 än för året 

2002/2003. Om man jämför resultaten för den utvalda klassen och sammanlagt med alla 

klasserna, visar sig att den utvalda klassens pojkar har bättre resultat på svenskan. Men jag är 

inte säker på om de andra klasserna bytte ut till annan materiel. Genomsnitt ligger 

matematikresultaten bättre för pojkarna i de andra klasserna. Det är markant skillnad på 

resultaten för den utvalda klassen och de andra klasserna där det är nästan en femtedel som är 

underkända i engelska för pojkarna. Där man kan se att resultaten har försämrats för könen i 

ämnena svenska och engelska när det gäller alla klasser i årskurs fem på skolan. 

 

4.1.7 Sammanställning och jämförande analys mellan skolornas resultat 

För terminerna 2002/2003 skiljer inte resultaten så mycket jämfört mellan skolorna om 

könens resultat slås ihop. Det som skiljer är att den vanliga skolan har bättre resultat på 

matematik än var hälsofrämjande skolan har.  

För terminerna 2005/2006 har den vanliga skolans utvalda klass har ännu bättre resultat än 

hälsofrämjande skolan om könens resultat slås ihop. I svenska har flickorna på den vanliga 

skolan toppomdöme där alla är godkända och det samma gäller pojkarna i samma klass. Där 

hälsofrämjande skolans underkända elever ligger runt 20 procent av klassen. Men jämför man 

med alla klasser på den vanliga skolan och den hälsofrämjande skolan är resultaten rätt lika 

för pojkarna. 

I matematik är mer än dubbelt så många flickor underkända på hälsofrämjande skolan än den 

vanliga skolans utvalda klass. Men det som hälsofrämjande skolan är bättre på är matematik 

för pojkar där alla är godkända och den vanliga skolans utvalda klass har pojkar som inte har 

klarat delprovet använda tal. Detta stämmer överens med de övriga klasserna på den vanliga 

skolan för årskurs fem. 

I engelska har den vanliga skolans utvalda klass också toppomdöme, där hälsofrämjande 

skolans elever har 18 procent underkända i bägge könen. Men för genomsnittet för den 

vanliga skolans femmor är det inte så stor skillnad för pojkarnas resultat mellan de olika 

skolorna i ämnet engelska. 
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Den hälsofrämjande skolan har fått sämre resultat på de nationella proven, där det är tydligast 

för året 2005/2006. Det som hälsofrämjande skolan har fått bättre resultat är matematikproven 

för året 2005/2006 för pojkarna.  

 

Nationellt sett har hälsofrämjande skolans klass för året 2005/2006 resultat varit dåliga, 

medan för den vanliga skolans utvalda klass resultat över genomsnittet för alla årskurs 

femmor i Sverige. Där det har visat sig att för alla femmor på den vanliga skolan är pojkarna 

sämre än genomsnittet i svenska och engelska, men är bättre i matematik än genomsnittet i 

Sverige. Där deras flickor är bättre i alla dessa ämnen än genomsnittet i Sverige. 

 
 
4.2 Kvalitativa intervjuer  
4.2.1 Intervjupersonerna 

Kv.1: Kvinna, yrke fritidspedagog sedan 1987, arbetade i Stockholm ett halvår och sedan i 

Västerås innan hon flyttade söderut till denna hälsofrämjande skola, där hon har arbetet sedan 

1998 som fritidspedagog och är väl insatt i hälsoarbetet. Antecknade förhand. 

 
Kv.2: Kvinna, utbildad som 1-7 lärare i samhällsorienterade ämnen och svenska. Hon har 

varit lärare i 10 år och arbetar med årskurserna 4-6 i de flesta ämnena som lärare. Hon har 

arbetat på denna hälsofrämjande skola i 6 år och har varit med i hälsoarbetet under hela tiden. 

Antecknade förhand. 

 
Kv.3: Kvinna, yrke som rektor och har arbetat som fritidspedagog, föreståndare på en förskola 

och rektor på en annan skola. Har nu varit rektor på denna skola i 7 år tillbaka som innefattar 

förskoleklass till årskurs 6, är en vanlig skola utan hälsoprofil. Antecknade förhand.  

 
Kv.4: Kvinna, är utbildad som idrottslärare i Göteborg, samt läst historia och 

samhällskunskap på Karlstads universitet. Hon har enbart arbetet som idrottslärare, direkt 

efter utbildningen där denna vanliga skola utan hälsoprofil är hennes första arbetsplats sedan 

år 2002. Antecknade förhand. 

 
 
Kv.5: Kvinna, yrke klasslärare: utbildade sig i Karlstad, 2 årigt förskoleseminarium och blev 

klar år 1965. Har arbetat med årskurserna 7-9 i en termin, annars har hon varit lärare i 

årskurserna 4-6. Hon har haft de flesta ämnena, där idrott är ett ämne som finns i hennes 

examen. Detta ämne hade hon till renodlade idrottslärare kom ut några år efter henne.  
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Har nu arbetet på denna vanliga skola utan hälsoprofil sedan år 1978 med årskurserna 4-6 i de 

flesta ämnena. Spelade in på band. 

 

Kv.1 och 2 tillhör den hälsofrämjande skolan. 
Kv.3, kv.4 och kv.5 tillhör den vanliga skolan utan hälsoprofil. 
 
 
4.2.2 Sammanfattning av Intervjuerna 

 

Hälsofrämjande skolans betydelse 

Kv.3 

– Vad innebär det för dig att en skola är hälsofrämjande skola? 

Citat: - Hälsofrämjande skola, mer fokus på hälsofrågor. Det gäller att ha folk som ställer upp 

på detta. 

– Finns det något problem med hälsofrämjande skola? 

Citat: - Problemet är att hälsoskolor har bara fokus på ett ämne, där det är andra ämnen som 

också måste behandlas av skolan som genus m.m. Få ett arbetssätt, att få med allt, kan vi 

tänka annorlunda. Det kan vara att ha matematik lektioner utomhus.  

 

Kv. 5 & Kv.3: Tycker att hälsofrågor är viktiga. Hälsa betyder så mycket för eleverna 

exempelvis elevernas trivsel och trygghet i skolan, där hälsa handlar i botten om 

värdegrundsfrågor. 

 

Kv.4 & kv.5: Det finns inga nackdelar med en hälsofrämjande skola, bägge skulle kunna 

tänka sig att skolan skulle kunna bli en hälsofrämjande skola. Hälsoarbetet behöver inte vara 

så invecklat och svårt. 

Kv.5: De ultimata skulle vara att ha ett hälsopass på förmiddagen och ett på eftermiddagen. 

Kv.5: Med hälsoarbetet måste alla få ett annat tänk, fler som inser vinsterna med hälsoarbetet. 

Det gäller att ha ett arbetssätt som gör att allt kommer med och hur vi sedan kan tänka 

annorlunda i utförandet. Där lärarna ska vilja bidra med en liten bit var och förstå att det leder 

till stora hälsoeffekter. Det är svårt att får med alla arbetslag på denna skola.  

Kv. 3: De lärare som arbetar med hälsa i sina ämnen, känner att det är positivt och att eleverna 

längtar efter dessa tillfällen.  

Kv. 1: För mig är det att alla elever ska få röra på sig varje dag, i alla sammanhang under 

skoldagen. Hälsoarbetet handlar också om att prata om kostens betydelse.  
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Kv.4: Hälsofrämjande skolans betydelse skulle vara större för eleverna i de äldre åldrarna på 

grundskolan, därför att dessa elever inte är fysisk aktiva på rasterna. Det är här som den gråa 

massan har blivit större och där skulle behovet av hälsofrämjande skola vara ännu större än i 

de lägre åldrarna. 

 

Betydelsen av fysisk aktivitet för eleverna 

Kv.4: 

– När det gäller hälsa på denna skola - hur arbetar ni med detta på skolan?  

Citat: - På mina idrottslektioner har jag teknik banor, mycket redskap och lekar. Där jag har 

nästan valt bort tävlingsmomenten. 

- Varför har du detta innehåll på dina idrottslektioner? 

Citat: - Därför att det finns elever som är så tävlingsinriktade och då skulle de andra eleverna 

inte kunna vara med på samma sätt. Det är varje barns rätt till att få rörelse och glädje, socialt 

med mycket lekar för att nå de som inte är aktiva, få med alla. Skolidrotten är n arena för alla 

barn, att eleverna ska få den empatin, där det blir mycket moralpredikan till eleverna om 

detta. 

 

Kv.5: Det är mycket bättre att eleverna får fler tillfällen till idrott i veckan. Detta är speciellt 

viktigt där klassen är oroliga av olika anledningar.  

Kv.2: Vår skola tycker det är viktigt att eleverna rör på sig varje dag, detta görs genom att ha 

hälsopass de dagar de inte har idrottslektioner. Men vi anser att skolan behöver engagerar sig 

för elevernas fritidsaktivitet också där vi har hand om idrottsskolan för att få inaktiva barn att 

röra på sig i tidig ålder. Det är viktigt att de hittar sin idrottsgren, där idrottsskolan erbjuder 

många olika aktiviteter. 

Kv.4 & Kv.5: Skolan borde nog satsa på idrotten, för att nå ännu fler elever ska komma med i 

skolans ramar. Detta behövs för att eleverna blir utslagna tidigt i idrottsföreningarna och inte 

är intresserade av dem som inte är duktiga i idrott. Skolidrotten bör intressera sig för de elever 

som inte vill elitsatsa i 11 års ålder.  

 

Kv.4 & Kv.2: Skolan (hälsofrämjande skolan och den vanliga skolan) har haft extra 

idrottsträning istället för specialundervisning, för de elever som hade motoriska svårigheter, 

Asperger syndrom och damp. Där fick eleverna träna sin finmotorik och grovmotorik med 

hjälp av rörelseprogram.  
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Kv.4: Dessa finns elever nu som skulle behöva denna hjälp, finns ingen chans att dessa elever 

ska kunna få någon elevstöttning i den vanliga idrottslektionen. Det är tjänstefel att dessa 

elever inte få den hjälp de behöver.  

Kv. 5: När eleverna lär sig att skriva används den motoriska finmotoriken.  

 

Kv.3 & Kv.2: På fritiden är många elever med i olika idrottsföreningar. Där den vanliga 

skolans elever är klart över snittet nationellt, när det gäller att vara aktiva i föreningar. 

 

Betydelsen av fysisk aktivitet för skolarbetet 

Kv.2: 

– Hur påverkas eleverna av hälsoarbetet?  

Citat: - Mindre konflikter, som behöver redas ut på lektionstid. Där eleverna blir mer lugna i 

hennes klass 

– Har du sett någon förändring på hela skolan? 

Citat: - Där jag har mest insyn är på mellanstadiet, där det är lugnare hos alla på 

eftermiddagen. 

- Hur påverkat hälsoarbetet eleverna på lektionstid? 

Citat: - Mer ork till inlärning. Mer lugn och mer energi. Innan behövde man reda ut konflikter 

på lektionstid, nu är det effektiv skolarbetstid. Klassrumsklimatet har blivit bättre. Detta har i 

sin lett till att eleverna har mer energi till inlärning och är bättre koncentrerade på lektionerna. 

Hälsopassen blir en motivationsfaktor att arbeta lite hårdare på lektionerna. 

 

Kv.5 & Kv.3: Ser också att fysisk aktivitet gör att eleverna får ökad koncentration på 

lektionerna och det gäller att hitta formerna som passa sin klassammansättning. När det blir 

oroligt i klassrummet kan läraren exempelvis använda sig av rörelseprogram. Med rörelse blir 

arbetsklimatet bättre i klassrummet och eleverna lugnare, detta berodde på att de hade fått sitt 

rörelsebehov tillfredställt. Med mer hälsoarbete på skolan göra att eleverna mår bättre. 

 

Kv.2: De elever som lyckas i sin idrottsgren, får ökat självförtroende oh känner att de är 

duktiga i någonting. Detta kan i sin tur användas i skolarbetet. Via idrotten hittar klassläraren 

en strategi som hon kan använda för att få eleverna att träna på saker i skolan. De som idrottar 

på fritiden lär sig att samarbeta, som de har med sig i skolarbetet.  

Kv.3: De duktiga idrottseleverna är ofta duktiga i de teoretiska ämnena också. Dessa personer 

har oftast bättre fokus och bättre motiverade att lösa uppgifterna i skolan.  
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Kv.3, Kv.4 & Kv. 5: Men den hälsoförändring som jag har upplevt genom åren är att många 

elever i årskurs 4-6 är för aktiva, de är otåliga och måste vara sysselsatta med någonting hela 

tiden där det inte finns något lugn i skolarbetet. Det är alltid samma elever är med på alla 

aktiviteter som skolan erbjuder.  

 

Kv.4: De som behöver extra hjälp med fysisk aktivitet är de som har dyslexi, Aspergers 

syndrom och damp. Dessa elever är svagare än andra i skolarbetet, anledningen kan vara att 

de har låg tonus, rumsuppfattning och har dålig kroppsuppfattning. 

Kv.2: Det är viktigast med hälsopassen för dem som har svårast i skolarbetet i de teoretiska 

ämnena till exempel de som har dyslexi. Där jag har några killar i nuvarande klass, de har 

samtidigt har, fin- och grov motoriskt. Det är dessa elever som mest uppskattar hälsopassen 

för att få komma ifrån skolarbetet.  

 

Betydelsen av fysisk aktivitet för elevernas inlärning 

Kv.5: Det som klassläraren kan se är att de elever som hade sämre resultat på de nationella 

proven var fysisk inaktiva på fritiden, men var detta beror på vet hon inte. Jag kan inte se att 

de hade sämre motorik än de andra eleverna. I den klassen som hon nu har i årskurs 5 är de 

flesta fysisk aktiva efter skolan, därför har klassen bra resultat på de nationella proven. Jag 

kan inte förklara vad som är orsak och verkan i detta fall. Motorisk duktiga är oftast väldigt 

duktiga i de teoretiska ämnena, men det finns alltid undantag. Detta beror på disciplinen, att 

de är fokuserade på sin uppgift, kan planera sin tid och kunna passa ihop med sin träning. 

Eleverna får lära sig att vara fokuserad på sin uppgift, som de tar med i de teoretiska ämnena. 

Motorisk duktiga tar snabbare upp ny kunskap och få då bättre inlärning är andra elever. När 

eleverna är fysisk aktiva blir klimatet bättre, eleverna blir lugnare och tryggare med varandra 

och detta i sin tur blir inlärningen bättre.  

Kv.3: Ser också att de eleverna som är duktiga på idrott är ofta duktiga och har talang i de 

teoretiska ämnena.  

 

Kv.2: De elever som har det svårt i teoretiska ämnen är de elever som har läs och 

skrivsvårigheter, med motoriska svårigheter. De undviker helst allt som har med skolarbete att 

göra med.  
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4.5 Sammanställning och jämförande analys för de kvalitativa 

intervjuerna 
De slutsatser som har kommit fram är att svaren variera inte bara utifrån vilken skola som har 

intervjuats, utan svaren variera också från person till person. Det som märkts vid 

sammanställningen är att hälsofrämjande skolan ser att skriv och läsinlärning som har 

motoriska svårigheter påverkar resultatet på de nationella proven. Medan den vanliga skolans 

rektor och klasslärareanser att det är de som är bra i idrott, alltså fysisk aktiva som är bäst på 

nationella proven.  

 

De intervjuade ser att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och teoretisk 

inlärning. Genom att eleverna blir lugnare med rörelse och därför ett bättre klassrums klimat, 

där de blir mer fokuserade på skolarbetet. Detta gör att inlärningen blir bättre, för att mer tid 

läggs på ämnet. Det negativa sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning, är om eleverna 

är för aktiva och inte kan tar det lugnt, påverkar skolarbetet. Det har visat sig med 

intervjuerna att alla elever behöver olika mycket fysisk aktivitet, där de som är motorisk 

svaga, se som har dyslexi, Asperger syndrom och damp. De behöver träna sin grov och fin 

motorik. Där klassläraren på den vanliga skolan nämner i intervjun att finmotoriken behövs 

för att kunna skriva.  

 

För idrottsläraren och klassläraren (vanliga skolan) innebär att vara en hälsofrämjande skola, 

som något positivt och som gör att eleverna mår bättre. Medan rektor (vanliga skolan) anser 

att en hälsofrämjande skola, är för snäv och glömmer andra områden som skolledningen har 

förpliktelse att uppfylla.  

Den fysiska aktivitet har en stor betydelse för eleverna i helhet, men där de motorisk svaga 

har mest nytta av att få ha rörelse.  

De få en paus i det svåra skolarbetet, de tränar grov och fin motoriken. Som gör att 

skrivförmågan, rumsuppfattningen och kroppsuppfattningen blir bättre.  

Rektorn och klassläraren (vanliga skolan) samt klassläraren på den hälsofrämjande skolan ser 

att eleverna blir mer lugnare, koncentrerad och fokuserad på lektionerna efter fysisk aktivitet. 

Allt detta gör att inlärningen blir bättre enligt klassläraren på den vanliga skolan. 

Klasslärare på den hälsofrämjande skolan går så långt och anser att eleverna får mer energi till 

inlärning, med fysisk aktivitet.  



 36

Klassläraren på den vanliga skolan anser att de som är fysisk aktiva har bättre 

inlärningsförmåga och få bättre resultat på proven. 

 
De kvalitativa intervjuerna visar att de intervjuade anser att fysisk aktivitet positivt påverkar, 

kanske indirekt den teoretiska inlärningen för skoleleverna. Det är de insatta personerna 

(klasslärarna på de båda skolorna och rektorn på den vanliga skolan utan hälsoprofil) som har 

kommenterat elevernas inlärningsförmåga. 
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5 DISKUSSION 
 

Det som är viktigt med en uppsats är att jag som ”forskare” kan besvara mina frågeställningar, 

där jag väljer att först svara på underfrågorna med hjälp av min kvantitativa metod, där jag har 

valt att jämföra resultaten i de nationella proven i årskurs fem i ämnena svenska, engelska och 

matematik, för den hälsofrämjande skolan och den icke hälsofrämjande skolan. En del andra 

underfrågor besvaras med hjälp av de kvalitativa intervjuerna på de båda skolorna. Därefter 

kommer jag att förklara om jag har kunnat besvara mitt syfte med undersökningen. 

 

– Vad innebär det att vara en hälsofrämjande skola? 

För idrottsläraren och klassläraren (vanliga skolan) innebär att vara en hälsofrämjande skola, 

som något positivt och som gör att eleverna mår bättre. Medan rektor (vanliga skolan) anser 

att en hälsofrämjande skola, är för snäv och glömmer andra områden som skolledningen har 

förpliktelse att uppfylla. Hälsofrämjande skolan… 

 

– Vilken betydelse har den fysiska aktiviteten för eleverna?  

Den fysiska aktivitet har en stor betydelse för eleverna i helhet, men där de motorisk svaga 

har mest nytta av att få ha rörelse. De få en paus i det svåra skolarbetet, de tränar grov och fin 

motoriken. Som gör att skrivförmågan, rumsuppfattningen och kroppsuppfattningen blir 

bättre. Barn som rör på sig regelbundet får bättre stresstålighet, hela kroppen blir starkare, 

hjärtat och immunförsvar blir starkare. Barn får bättre självkänsla, kroppskännedom och har 

lättare att vara med i kompisarnas lekar, enligt Christina Von Brömssen m.fl. (2004) från 

boken; Rörelseglädje i klassrummet. – Tips och idéer för dig som vill inspirera barn i låg- 

och mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen. I internationell forskning har det visat sig i 

24 vetenskapliga studier att de elever som har regelbunden fysisk aktivitet, har attityden, 

disciplinen, beteendet och kreativitet förbättras, men också minne, koncentrationsförmåga, 

problemlösning, förmåga att fatta beslut, upplevd stress, självförtroende och attityd i 

klassrummet för skoleleverna, enligt Keys och Allison (1995). 

 

– Vad innebär fysisk aktivitet för skolelevernas teoretiska inlärning i skolan? 

Rektorn och klassläraren (vanliga skolan) samt klassläraren på den hälsofrämjande skolan ser 

att eleverna blir mer lugnare, koncentrerad och fokuserad på lektionerna efter fysisk aktivitet. 

Allt detta gör att inlärningen blir bättre enligt klassläraren på den vanliga skolan. 
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Klasslärare på den hälsofrämjande skolan går så långt och anser att eleverna får mer energi till 

inlärning, med fysisk aktivitet. Klassläraren på den vanliga skolan anser att de som är fysisk 

aktiva har bättre inlärningsförmåga och få bättre resultat på proven. Myndigheten för 

skolutveckling har undersökt hur skolor som har daglig fysisk aktivitet för skoleleverna, anser 

vissa skolor att resultaten har blivit bättre för eleverna på nationella prov. Myndigheten för 

skolutveckling har upptäckt att dessa skolor har en bättre miljö för inlärning och detta i sin tur 

leder till förbättrad kunskapsutveckling för eleverna. Enligt Ingegerd Ericsson som har forskat 

inom området är de som har bättre motorisk förmåga, bättre kroppsuppfattning och 

rumsuppfattning som gör att eleverna blir bättre på matematik. Med bättre motorisk förmåga 

hos eleven gör också att finmotoriken blir bättre, som leder till bättre skrivinlärning. Samt 

andra faktorer som redan har tagit upp tidigare i detta kapitel påverkar elevernas inlärning 

indirekt som koncentrationsförmågan, fokus och lugnare beroende på den fysiska aktiviteten. 

 

– Har den hälsofrämjande skolans resultat på nationella proven förändrats i årskurs 5 genom 

åren? 

Genom jämförande av texterna har det framkommit att resultaten för de nationella proven har 

blivit sämre genom åren, förutom för pojkarnas resultat i matematik där alla var godkända för 

åren 2002/2003 och 2005/2006. För flickorna har matematik resultaten inte förändras så 

mycket heller, där antalet underkända är ungefär lika många. För delproven i läsförståelse och 

skrivuppgiften, ser antalet underkända flickor och pojkar för åren 2002/2003 och åren 

2005/2006 ser lika ut. Några positiva förändringar har inte skett förutom då att pojkarna 

resultat i matematik inte kan blir bättre än det har varit under dessa år, därför alla är 

godkända. 

 

– Vilka likheter och skillnader finns det mellan hälsofrämjande skolans och den vanliga 

skolans resultat i de nationella proven för de utvalda åren?  

För åren 2002/2003 skiljer inte resultaten så mycket jämfört mellan skolorna om könens 

resultat slås ihop. Det som skiljer är att den vanliga skolan har bättre resultat på matematik än 

var hälsofrämjande skolan har. För åren 2005/2006 har den vanliga skolans utvalda klass ännu 

bättre resultat än hälsofrämjande skolan om könens resultat slås ihop. I svenska har flickorna 

på den vanliga skolans utvalda klass toppomdöme där alla är godkända och det samma gäller 

pojkarna i samma klass. Men jämför man med alla klasser på den vanliga skolan och den 

hälsofrämjande skolan är resultaten rätt lika för pojkarna i ämnet svenska. Där hälsofrämjande 

skolans underkända elever ligger runt 20 procent av klassen.  
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I matematik är mer än dubbelt så många flickor underkända på hälsofrämjande skolan än den 

vanliga skolan. Men det som hälsofrämjande skolan är bättre på är matematik för pojkar där 

alla är godkända och den vanliga skolan har pojkar som inte har klarat delprovet använda tal. I 

engelska har den vanliga skolans utvalda klass också toppomdöme, där hälsofrämjande 

skolans elever har 18 procent underkända i bägge könen. Men för genomsnittet för den 

vanliga skolans femmor är det inte så stor skillnad för pojkarnas resultat mellan de olika 

skolorna i ämnet engelska. 

Den hälsofrämjande skolan har fått sämre resultat på de nationella proven, där det är tydligast 

för året 2005/2006. Det som hälsofrämjande skolan har fått bättre resultat är matematikproven 

för året 2005/2006 för pojkarna.  

Nationellt sett har hälsofrämjande skolans klass för året 2005/2006 resultat varit dåliga, 

medan för den vanliga skolans utvalda klass resultat över genomsnittet av alla årskurs femmor 

i Sverige. Där det har visat sig att för alla femmor på den vanliga skolan är pojkarna sämre än 

genomsnittet i svenska och engelska, men är bättre i matematik än genomsnittet i Sverige. Där 

deras flickor är bättre i alla dessa ämnen än genomsnittet i Sverige. 

 

En del av mitt syfte var att undersöka om hälsofrämjande skolan får bättre resultat på de 

nationella proven i svenska, engelska och matematik årskurs 5, än i en skola som inte är 

hälsofrämjande skola. Det visade sig att den vanliga skolans utvalda klass utan hälsoprofil 

hade bättre resultat på de nationella proven. Detta gäller speciellt för året 2005/2006, där 

skillnaderna är stora hur många som har klarat de nationella proven. Men att skillnaderna är 

mindre om man jämför alla klasser på den vanliga skolan i årskurs fem med den 

hälsofrämjande skolan, när det gäller pojkarnas resultat. Det som man kan dra som slutsatser 

är att den hälsofrämjande skolans resultat är sämre gällande flickorna, men är rätt lika med 

pojkarnas i ämnena svenska och engelska jämförs med den vanliga skolans alla klasser. Det 

som den hälsofrämjande skolan är bättre på är den vanliga skolan är matematik för pojkarna.  

 

Detta visar att det är pojkarna som gynnas av ett hälsoarbete, speciellt i matematik. Detta 

samstämmer med Ingegerd Ericssons forskning att de tränar upp vissa färdigheter i motorisk 

träning som påverkar elevernas inlärning.  

 

Min avsikt var också att undersöka om skolpersonalen upplever något samband mellan mer 

fysisk aktivitet och ökad teoretisk inlärning för skoleleverna på den hälsofrämjande skolan.  



 40

Den skolpersonal som jag intervjuade på de båda skolorna ansåg att ökad fysisk aktivitet 

påverkar positivt, kanske indirekt den teoretiska inlärningen för skoleleverna. Det är de insatta 

personerna (klasslärarna på de båda skolorna och rektorn på den vanliga skolan utan 

hälsoprofil) som har kommenterat elevernas inlärningsförmåga. 

 
Det har visat sig att det var en fördel att jag använde två metoder, för om jag bara hade använt 

kvantitativ metod av de nationella proven hade slutsatsen varit att hälsoarbetet inte gav några 

effekter för elevernas inlärning i skolan. Det kan vara så att många skolelever rör på sig 

mellan 30-60 minuter varje dag i skolan på sina raster, på den vanliga skolan. Det påverkar 

också om de är aktiva på fritiden, som sedan gör att de få positiva resultat i sitt skolarbete. 

Men det som är bra med de hälsofrämjande skolorna i Sverige är att de fångar upp de som är 

fysisk inaktiva genom att ha schemalagt fysisk aktivitet. Jag tror att där hälsofrämjande skolor 

mest behöver är i bostadsområden som tillhör de lägre socialgrupperna i samhället.  Men min 

undersökning utifrån de kvalitativa intervjuerna har de visat sig att all personal som blev 

intervjuade på båda skolorna såg vinster med att ha extra fysisk aktivitet på skoltid. Detta gör 

att jag anser att det är bra att läroplanens tillägg, om daglig fysisk aktivitet under skoltiden har 

lagts till i Lpo 94 och att det finns så många fördelar och vinster i hela skolverksamhetens 

arbetsområden. Jag har endast tagit upp den fysisk hälsa och dess vinster. Hälsa omfattar så 

mycket mer, den social och psykiska välbefinnandet är också viktiga delar som är utanför mitt 

arbete. Sen har jag märkt med min undersökning att den vanliga skolan inte alltid förstå att de 

göra många saker för elevernas fysiska hälsa, kanske inte alltid systematiskt och genomtänkt. 

 

Jag har märkt att med min kvantitativa metod av de nationella proven för årskurs fem, var för 

liten för att kunna dra några generella slutsatser. Detta berodde på att jag skulle behöva flera 

års nationella prov, kanske ett decennium. Detta är för att få bort årskullarnas variationsvidd. 

Men det kanske skulle ha räckt att ha en hälsofrämjande skola med fler elever, där det finns 

flera klasser i årskurserna för att kunna dra bättre slutsatser.  

Sedan är det andra problemet som har kommit upp med kvantitativ metod av de nationella 

proven är att hitta två skolor som är identisk lika förutom att den ena skolan inte har fysisk 

aktivitet på schemat. Det jag har märkt är att de skolor som jag valde ut inte är helt lika 

varandra, där den vanliga skolan har ett snäpp bättre socialgrupp än på hälsofrämjande skolan. 

Sedan kan det vara andra faktorer som påverkar resultaten på de nationella proven som är 

utanför min undersökning.  
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Där den vanliga skolan kanske har bättre sociala och ekonomiska förutsättning, skolan och 

föräldrarnas hjälp till eleverna har också betydelse vilka resultat barnen har på de nationella 

proven. Den vanliga skolan har tester i svenska och matematik för varje år, som också gör att 

eleverna får det rätta stödet för att få en bra inlärning. En annan faktor som påverkar 

resultaten på de nationella proven är lärarnas sätt att rätta prov.     

 

Det jag undra är om rättningen av de nationella proven görs det på samma sätt genom hela 

Sverige och hur ska detta kunna ske. Jag har varit med också rättat nationella prov på en av 

mina praktikplatser, där jag anser att det är subjektiv bedömning av vissa delprov, exempelvis 

skrivuppgifter och andra friare uppgifter. De mest tillförlitliga proven enligt mig är inom 

matematik där vissa delprov är lätta räkneövningar som ska rättas. 

 

Avslutning 

 
Därför att detta är en för liten undersökning där fler skolor skulle behöva vara med, men 

också att flera års nationella prov skulle jämföras mellan flera olika skolor. En större 

undersökning skulle lättare få bort felkällorna och ett litet fel skulle inte har en så stor 

betydelse i slutsatserna i undersökningen. Men detta har inte kunnats göra beroende på tid och 

resurser. Men förhoppningen är att liknande miljöer kan kopplas till min undersökning. En 

anledning till att en större undersökning skulle vara med allmän giltig, med ett decenniums 

nationella prov för flera skolors resultat som granskas blir att fel marginalen minskar 

årskullarnas variationsvidd.    

 

Fortsatt forskning 

En annan vinkel på detta forskningsområde är att se om det har någon betydelse vilken fysisk 

aktivitet som eleverna har varje dag på sin hälsofrämjande skola, där olika skolors 

inriktningar undersöks, för att få fram vilken fysisk aktivitet som mest påverkar inlärningen. 

Där det skulle behövas forska om är hälsoarbetet betydelse för äldre barn årskurs 7-9, samt 

gymnasiets elever och hur hälsoproblemen ska lösas för denna grupp ungdomar i Sverige. Sen 

om det finns tid och resurser kan det göras en jämförande analyser med andra länder för att se 

hur långt vi har kommit i hälsoarbetet, men också vad vi kan lära oss av andra länders arbete 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Nationella proven 2002/2003 på hälsofrämjande skolan 

SVENSKA 
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del 1, Läsförståelse, litterär text 12 11 23 11 10 21 1 1 2 
Del 2, Problemlösning, Skolrestaurangen 12 11 23 12 11 23    
Del 3, Läsförståelse, faktatext 12 11 23 11 11 22 1  1 
Del 4, Skrivuppgift 12 11 23 11 10 21 1 1 2 
Del 5, Problemlösning, Lekplatsen på skolgården   23       
Del 6, Bild eller text 12 11 23 12 9 21  2 2 
Sammanvägd bedömning*    12 10 22  1 1 
Skattad bedömning**    12 10 22 0 1 1 
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 
MATEMATIK  
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del B, Mönster, figurer.mått 12 11 23 10 7 17 2 4 6 
Del C, Att upptäcka obekanta tal 12 11 23 11 11 22 1 0 1 
Del D, tal på olika sätt 12 11 23 10 11 21 2 0 2 
Sammanvägd bedömning*    10 11 21 2  2 
Skattad bedömning**    10 11 21 2 0 2 
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 

ENGELSKA 
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del A, Muntlig interaktion och produktion  12 11 23 9 9 18 2 2 4 
Del B, Lyssna/förstå, skriva  12 11 23 11 10 21  1 1 
Del C, Läsa/förstå  12 11 23 11 11 22    
Del D, Läsa/förstå, skriva 12 11 23 11 10 21  1 1 
Del E, Skriftlig produktion 12 11 23 11 10 21  1 1 
Sammanvägd bedömning*    11 10 21  1 1 
Skattad bedömning** 1  23 11 10 21 1 0 1 
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 

Nationella proven 2005/2006 på hälsofrämjande skolan 

SVENSKA 
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del 1, Läsförståelse, litterär text 11 9 20 10 8 18 1 1 2 
Del 2, Skriv och berätta 11 9 20 10 6 16 1 2 3 
Del 3, Spelet 11 9 20       
Del 4, Läsförståelse, sakprosa 11 9 20 10 8 18 1 1 2 
Del 5, Argumentation, sant eller falskt 11 9 20 11 7 18 0 2 2 
Del 6, Bild eller text 11 9 20 10 7 17 1 2 3 
Sammanvägd bedömning*          
Skattad bedömning**    9 7 16 2 2 4 
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 
 
MATEMATIK  
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del B, Mäta 11 9 20 9 8 17 2 1 3 
Del C, Använda tal 11 9 20 9 8 18 1 1 2 
Del D, Räkna med miniräknaren 11 9 20 10 8 18 1 1 2 
Sammanvägd bedömning*          
Skattad bedömning**    9 9 18 2 0 2 
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 

ENGELSKA 
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del A, Muntlig interaktion och produktion  11 9 20 9 8 17 2 1 3 
Del B, Lyssna/förstå, skriva  11 9 20 9 8 17 2 1 3 
Del C, Läsa/förstå  11 9 20 9 8 17 2 1 3 
Del D, Läsa/förstå, skriva 11 9 20 9 8 17 2 1 3 
Del E, Skriftlig produktion 11 9 20 9 8 17 2 1 3 
Sammanvägd bedömning*          
Skattad bedömning**    9 7 16 2 2 4 
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 

Nationella proven 2002/2003 på den vanliga skolan (alla klasser) 

SVENSKA 
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del 1, Läsförståelse, litterär text          
Del 2, Problemlösning, Skolrestaurangen          
Del 3, Läsförståelse, faktatext          
Del 4, Skrivuppgift          
Del 5, Problemlösning, Lekplatsen på skolgården          
Del 6, Bild eller text          
Sammanvägd bedömning*      95 

% 
  5 % 

Skattad bedömning**          
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 
MATEMATIK  
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del B, Mönster, figurer.mått          
Del C, Att upptäcka obekanta tal          
Del D, tal på olika sätt          
Sammanvägd bedömning*      91 

% 
  9 % 

Skattad bedömning**          
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 

ENGELSKA 
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del A, Muntlig interaktion och produktion           
Del B, Lyssna/förstå, skriva           
Del C, Läsa/förstå           
Del D, Läsa/förstå, skriva          
Del E, Skriftlig produktion          
Sammanvägd bedömning*      91 

% 

  9 % 

Skattad bedömning**          
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 
 

 
 
 
 



Bilaga 4 
 
Nationella proven 2005/2006 på den vanliga skolan (alla klasser) 

SVENSKA 
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del 1, Läsförståelse, litterär text 34 36 70       
Del 2, Skriv och berätta 34 36 70       
Del 3, Spelet 34 36 70       
Del 4, Läsförståelse, sakprosa 34 36 70       
Del 5, Argumentation, sant eller falskt 34 36 70       
Del 6, Bild eller text 34 36 70       
Sammanvägd bedömning*          
Skattad bedömning**    34 27 61 0 9 9 
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 
Kommentarer; det var delprov 4 som de flesta pojkarna inte klarade. 
  
MATEMATIK  
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del B, Mäta 34 36 70       
Del C, Använda tal 34 36 70       
Del D, Räkna med miniräknaren 34 36 70       
Sammanvägd bedömning*          
Skattad bedömning**    31 32 63 3 4 7 
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever 

ENGELSKA 
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del A, Muntlig interaktion och produktion  34 36 70       
Del B, Lyssna/förstå, skriva  34 36 70       
Del C, Läsa/förstå  34 36 70       
Del D, Läsa/förstå, skriva 34 36 70       
Del E, Skriftlig produktion 34 35 70       
Sammanvägd bedömning*          
Skattad bedömning**    32 29 61 2 7 9 
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 
 

 

 
 
 
 
 



Bilaga 5 
 
Nationella proven 2005/2006 på den vanliga skolan (en klass) 

SVENSKA 
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del 1, Läsförståelse, litterär text 13 9 22 13 9 22    
Del 2, Skriv och berätta 13 9 22 13 9 22    
Del 3, Spelet 13 9 22 13 9 22    
Del 4, Läsförståelse, sakprosa 13 9 22 13 9 22    
Del 5, Argumentation, sant eller falskt 13 9 22 13 9 22    
Del 6, Bild eller text 13 9 22 13 9 22    
Sammanvägd bedömning*          
Skattad bedömning**    13 9 22 0 0 0 
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 
 
MATEMATIK  
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del B, Mäta 13 9 22 12 9 21 1 0 1 
Del C, Använda tal 13 9 22 12 8 20 1 1 2 
Del D, Räkna med miniräknaren 13 9 22 13 9 22    
Sammanvägd bedömning*          
Skattad bedömning**    12 8 20 1 1 2 
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 

ENGELSKA 
Delprov Antal elever Antal elever som 

uppnått målen 
Antal elever som 
ej uppnått målen 

 fl. p. alla fl. p. alla fl. p. alla 
Del A, Muntlig interaktion och produktion  13 9 22 13 9 22    
Del B, Lyssna/förstå, skriva  13 9 22 13 9 22    
Del C, Läsa/förstå  13 9 22 13 9 22    
Del D, Läsa/förstå, skriva 13 9 22 13 9 22    
Del E, Skriftlig produktion 13 9 22 13 9 22    
Sammanvägd bedömning*          
Skattad bedömning**    13 9 22 0 0 0 
* Endast elever som deltagit i alla delprov redovisas 
** Elever som deltagit i alla delprov samt elever som skattats redovisas, dvs. alla elever. 
 

 

 
 
 
 
 



Bilaga 6 
 
Intervjuguiden 
 
Klassläraren på hälsofrämjande skolan, Svenska/Engelska:  

- Hur upplever du att arbeta på en hälsoskola? 

- Hur påverkar hälsoarbetet dina ämnen svenska och engelska, i ditt arbete med 

eleverna? 

- Hur påverkas eleverna av hälsoarbetet?  

- Hur påverkar hälsoarbetet skolelevernas resultat på nationella proven? 

- Har du sett några förändringar på skoleleverna genom åren med hälsoarbetet? 

- Vilka förändringar är detta och vad beror dessa på? 

 

Fritidspedagogen på hälsofrämjande skolan:           

- Vad bygger erat hälsoarbete på? 

- Hur ser erat hälsoarbete ut på just denna här skolan?  

- I vilka ämnen har ni hälsoarbete? 

- Hur mycket fysisk aktivitet få elever varje vecka på denna här skolan? 

-  

Rektorn på den vanliga skolan: 

– Vad innebär det för dig att en skola är hälsoskola? 

– Vad är anledningen att inte denna skola inte är hälsoskola? 

– Finns det några fördelar eller nackdelar med en hälsoskola? 

– Tror du att eleverna skulle prestera bättre i teoretiska ämnen om de fick mer rörelse i 

skolan? 

 

Klassläraren på den vanliga skolan (svenska, engelska och matematik): 

– Denna skola är inte en så kallad hälsoskola - men vad skulle en hälsoskola innebära 

för dig?  

– Hur tror du att fysiska aktiviteter skulle innebära för elevernas kunskapsutveckling i 

ditt ämne? 

– Ser du någon skillnad på de elever som är mer fysiskt aktiva på fritiden när det gäller 

deras prestationer i ämnet än de som inte är det? 

           Följdfråga: Påverkas resultaten på de nationella proven av att eleverna är fysisk aktiva? 



– Om denna skola skulle bli en hälsoskola hur skulle du då vilja att den utformades så 

att det berör hela skolan? 

 

Idrottsläraren på den vanliga skolan: 

– När det gäller hälsa på denna skola - hur arbetar ni med detta på skolan?  

– Vad är din uppfattning när det gäller elevernas fritidsaktiviteter – vad är vanligast 

förkommande bland eleverna?  

– Vad gör barnen på rasterna?  

– Hur ser du på läroplanens tillägg om 30 min rörelse/dag? 

– Om denna skola skulle bli en hälsoskola hur skulle du vilja att den utformas för hela 

skolan? 

  
 

  
  
 

 

 
 


