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Syftet med examensarbetet är att undersöka vad och på vilket sätt lärare använder sig av 
fysisk aktivitet som pedagogisk metod i den ordinarie undervisningen, vad barn lär sig av att 
utöva fysisk aktivitet i klassrummet samt om lärare känner till läroplanens mål. Studien 
grundar sig på kvalitativ metod och har genomförts med hjälp av tio enkäter med öppna frågor 
och en semistrukturerad intervju. Undersökningen har genomförts på tre olika skolor. 
Resultaten visar att det är viktigt för barns utveckling att det finns inslag av rörelse för dem 
varje skoldag. Genom att använda fysisk aktivitet får barnen bland annat en ökad självkänsla, 
ökad koncentration och koordination. Samtliga lärare använder sig i olika utsträckning av den 
fysiska aktiviteten i klassrummet, bl.a. rörelseramsor, sånglekar, RÖRIS (Friskis och svettis 
rörelseprogram) och rörelse i de olika ämnena, men alltför få känner till vad som står i 
läroplanen. 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 
Då jag själv är aktiv inom idrotten kändes det som ett relevant ämne att skriva om barns 
rörelse och fysiska aktivitet i klassrummet. Fysisk aktivitet kan definieras som �all typ av 
rörelse som ger ökad energiomsättning� Folkhälsoinstitutet (1999, s. 10). På träningar märker 
man hur roligt barnen har, de får leka, springa av sig, ha allvar i vissa situationer. Barnen 
måste lyssna på sina tränare och på sina träningskamrater, de måste koncentrera sig för att de 
ska förstå vad de ska göra och de lär sig att alla är lika värda. Utan att barnen tänker på det lär 
de sig mycket under tiden de anser att de �bara� leker, springer stafett, eller kanske spelar 
fotboll. 
 
Att barn behöver röra sig för att må bra har varit känt sedan länge. Det är inte alla barn som 
har viljan att utöva fysisk aktivitet. För att få barnen att bli mer intresserade måste man få in 
rörelse på deras individuella nivå i den pedagogsiska undervisningen. Barnen måste få bemöta 
rörelse på ett positivt sätt.  
 

Det finns någon av varje sort, nån är lång och nån är kort, nån är stark och nån är svag, men 
ingen är precis som JAG.  (Engdal, m.fl. 2006, s. 3) 

 
Det stycket ur sången �Det finns nå�n av varje sort� visar att alla är lika värda, ingen ska 
behöva känna sig utanför och alla ska få veta att de kan och är värda någonting.  
 
När barn får utöva fysisk aktivitet regelbundet mår de bättre och orkar bättre än de som inte 
utövar någon form av fysisk aktivitet. I skolan kan man märka ibland att barnen blir 
okoncentrerade och det blir stimmigt i klassrummet när de får sitta still. Mot detta görs oftast 
inte mycket, man tänker inte på att det kan bero på att barnen skulle behöva röra sig då de har 
suttit still en längre tid. Jag anser att det är för lite fysisk aktivitet och för lite rörelse 
överhuvudtaget i skolan. Jag vill undersöka på vilket sätt läraren planerar och använder 
fysiska aktiviteter i den pedagogiska undervisningen och vad barnen lär sig av att utöva fysisk 
aktivitet både i skolan och på fritiden.  
 
Vad gör läraren i klassrummet för att få in den fysiska aktiviteten? Man kanske ska prova att 
göra något nytt och inte bara göra som man alltid har gjort och som man trivs med. Vissa barn 
börjar komma igång just när lektionen är slut och det är rast, medan andra kommer igång 
tidigt. Under lektionen ska man även ha avbrott för fysisk aktivitet för att barnen ska orka 
med hela dagen. Många lärare kan tro att man stör barnen genom att avbryta för en kort 
stunds fysisk aktivitet för att sedan fortsätta igen. De kanske är rädda för att barnen ska bli 
okoncentrerade och stimmiga. För det mesta blir det dock tvärt om. Om man genomför fysisk 
aktivitet i klassrummet får man en lugnare miljö, barnen kan fortsätta med sitt arbete efteråt 
och vara piggare och orka sitta stilla igen.  
 
Som blivande lärare vill jag få in mer rörelse i den pedagogiska undervisningen för att barnen 
ska få möjlighet att orka genomföra uppgifterna i skolan.  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med det här arbetet är att undersöka på vilket sätt lärarna använder sig av fysisk 
aktivitet i den ordinarie undervisningen och om de känner till läroplanens mål samt om de 
lever upp till dessa. 
 

1.3 Frågeställningar 
 
! Vad anser lärare att barn lär sig av att utöva fysisk aktivitet? 

 
! Vad använder lärare sig av för fysisk aktivitet i klassrummet? 

 
! Hur lever lärare upp till läroplanerna och barns behov av fysisk aktivitet i 

undervisningen? 
 

2. Litteratur och tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. Litteraturen som är vald 
är relevant för arbetet och frågeställningarna för arbetet.   
 

2.1 Definition av fysisk aktivitet 
 
Det finns många olika definitioner av fysisk aktivitet och vad det innebär. Här nedan kommer 
några av definitionerna att redogöras.  
 
Statens folkhälsoinstitut definierar fysisk aktivitet som: 
 

ett överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika 
former av kroppsövningar, t.ex. idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv. 
(Folkhälsoinstitutet, 1999 s. 10) 

 
Fysisk aktivitet är ett begrepp som innehåller kroppsrörelser av olika slag. Folkhälsoinstitutet 
menar på att fysisk aktivitet inte enbart är att man ska idrotta utan att även t.ex. lek är fysisk 
aktivitet. Det behöver inte vara fotboll, terränglöpning och andra idrotter för att det ska bli en 
fysisk aktivitet. Det viktiga är att man rör på sig och har kul. 
 
I sin bok skriver Grindberg och Jagtøien (2000) att lek är fysisk aktivitet. Leken är både fysisk 
och psykisk. Det viktiga är att man ger barnen möjlighet till att utöva fysisk lek inomhus, att 
det finns utrymme för dem att leka en fysisk lek inomhus. De nämner även att barn som under 
sin uppväxt får positiva upplevelser av fysisk aktivitet kan lättare delta i den fysiska 
aktiviteten i skolan då de känner sig mer bekväma och har en bra självkänsla.  
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Riksidrottsförbundet skriver i �Barns rätt till fysisk aktivitet� definitionen : 
 

Fysisk aktivitet kan vara många olika saker. Det kan naturligtvis vara idrott i traditionell 
mening, som bollspel, löpning eller gympa. Men det kan också vara t.ex. promenader eller 
cykling. (Riksidrottsförbundet, �Barns rätt till fysisk aktivitet� s. 5) 

 
Riksidrottsförbundet tillägger att man inte behöver vara en talang för att vara fysiskt aktiv, 
utan man kan utöva fysisk aktivitet på en så kallad �hobbynivå�. Det innebär att barn kan vara 
med i skolan och vara fysiskt aktiva utan att känna någon press på sig utan bara vara med för 
att de ska känna att det är roligt och att de förhoppningsvis blir gladare och mer koncentrerade 
i skolan.  
 

2.2 Varför är det viktigt med fysisk aktivitet? 
 

Hela kroppen behövs 
 

Ögon kan se och öron kan höra 
men händer vet bäst hur det känns att röra. 
Huden vet bäst när någon är nära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 
 
Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 
men benen vet bäst hur det är att gå. 
Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 
 
Om vi skall lära oss nåt om vår jord, 
så räcker det inte med bara ord. 
Vi måste få komma det nära; 
Hela kroppen behövs för att lära. 
(Carlson 1989. S. 3) 

 
Den mänskliga kroppen är byggd för fysisk aktivitet, och som det framgår av texten ovan 
behövs hela kroppen för att lära. När vi gör någonting kroppen blir glad av mår vi bra efteråt. 
Hamberg (2004) skriver i sin bok att om vi sitter stilla för länge vill kroppen upp och röra på 
sig. Detta gäller speciellt för barn. Hon skriver också att om vi rör på oss reagerar kroppen 
positivt efteråt. Den fysiska aktiviteten är en del av inlärningen i skolan. Hon menar på att 
genom att använda sig av fysisk aktivitet stimuleras både huvudet och kroppen positivt. 
 
I sin bok skriver Mellberg (1993) att när barnen leker lär de känna sin kropp och dess 
funktioner. När barnen har ett stort behov av att få röra på sig och de har en mycket stor 
upptäckarglädje. Hamberg (2004) skriver att varje gång barnen prövar något nytt lär de sig 
nya saker, det är en anledning till att barnen vill prova något nytt och inte repetera samma 
fysiska aktiviteter varje gång. Hon skriver också att det är viktigt att man kommer på 
utmaningar åt barnen. För att barnen ska tycka att det är roligt måste de, enligt 
Riksidrottsförbundet (2004), få en allsidig fysisk aktivitet.  
 
Hamberg (2004) nämner att alla föds med en lust att röra sig framåt i sitt liv. I �Barns rätt till 
fysisk aktivitet� skriver Riksidrottsförbundet att barn, och även vuxna, behöver fysisk 
aktivitet. Man rör sig därför att man tycker det är roligt. Riksidrottsförbundet nämner även i 
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�Barns rätt till fysisk aktivitet� att de flesta eleverna oftast är positiva till fysisk aktivitet. 
Enligt Ericsson (2005) rör sig barnen mindre nu än förr, vilket har fört med sig att bristerna i 
barns motoriska färdigheter ökat. I skolan har den fysiska aktiviteten minskat enligt �Barns 
rätt till fysisk aktivitet� av Riksidrottsförbundet. En av anledningarna till det är att 
idrottstimmarna minskat. De skriver att på vissa skolor är det bara en timme skolidrott i 
veckan, vilket är alldeles för lite för att barnen ska må bra och orka koncentrera sig. Det 
händer allt oftare, enligt �barns rätt till fysisk aktivitet�, att barnen blir stillasittande i 
klassrummet och på rasterna. 
 
I �Rörelse och Idrott� nämner Huitfeldt m.fl. (1998) att även vuxna ska leka, så att alla barn 
vill och vågar vara med.  
 

Man blir aldrig för gammal för att leka, däremot blir man för gammal när man slutar leka. 
(Huitfeldt, 1998, s. 60) 

 
De skriver att man som vuxen inte är för gammal för att vara med barnen och leka. Barnen 
tycker det är roligt när de ser läraren göra bort sig. Då vågar även barnen vara med och leka. 
Även de som inte skulle våga tycker att det går bra att vara med om läraren gör bort sig.  
 
Enligt Mellberg (1993) är fysisk aktivitet en källa till glädje. Hon skriver också att genom att 
genomföra regelbunden fysisk aktivitet får barnen ett stärkt självförtroende, bättre 
koncentrationsförmåga, samarbetsförmåga och en ökad inlärningsförmåga. De lär sig även 
kroppsmedvetenhet, rörelsesäkerhet, ett tydligt och bra kroppsspråk, glädje över att lära sig 
motoriska färdigheter och att kunna samspela med andra. I sin bok nämner Mellberg (1993) 
att barnen får nya färdigheter tillsammans med andra, de blir säkrare på sig själva, känner sig 
tryggare och vågar gå med i en lek tillsammans med andra. När barnet vet hur man ska röra 
sig behöver de inte tänka på det när det leker utan kan istället leka leken utan att behöva tänka 
på hur de ska göra. I Vertex (Nr 10-1996) skrivs det att fysisk aktivitet förbättrar även 
studieresultaten och främjar ojämnlikhet och rasism. 
 
Riksidrottsförbundet skriver i �Argument för bättre kognitiv inlärning� att när man utövar 
fysisk aktivitet stärker man självbilden hos barnet vilket i sin tur påverkar skolprestationerna 
positivt. Barn som får röra på sig klarar skolarbetet bättre genom att de får en positiv självbild 
skriver Riksidrottsförbundet (1994). De skriver också att när barnen anser att det är roligt och 
de märker att de lär genom fysisk aktivitet får de ett bättre självförtroende. När barnen känner 
att de kan sitta stilla längre tid och koncentrera sig ökar även deras prestationer.  
 
När barnen utövar fysisk aktivitet lär de sig, enligt Grindberg & Jagtøien, (2000), även att 
förstå och lyssna på instruktioner genom att lyssna och se. I sin bok skriver de att barnen 
måste få använda sin fysiska aktivitet på ett kreativt sätt under skoldagen. De mår inte bra av 
att sitta stilla för länge. Enligt Grindberg och Jagtøien (2000) är det är bättre att avbryta och 
ha en fysisk aktivitet med barnen så de sedan orkar fortsätta med sina uppgifter. 
 
Riksidrottsförbundet (2004) skrivet att om barn inte får röra på sin kropp är det bara hjärnan 
som får arbeta och det är lätt att barnet blir stressat. Enligt dem kan man, för att man ska få 
det lugnare i klassrummet, genomföra fysisk aktivitet som motverkar stressen som gör att 
barnen blir okoncentrerade. Eftersom barnen är av naturen rastlösa och nyfikna är det viktigt, 
enligt Hamberg (2004), att man stimulerar dem och deras rastlöshet. 
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Riksidrottsförbundet skriver i �Barns rätt till fysisk aktivitet� att de flesta barnen anser att 
fysisk aktivitet är roligt och de förknippar det med rörelse och glädje. Några barn anser att 
fysisk aktivitet är kopplat till hård träning och ansträngning och att det är jobbigt och inte alls 
roligt. De nämner även att barnen som anser att fysisk aktivitet är tråkigt och jobbigt är ofta 
de som har svårare med sin motorik och som känner att de inte kan vara med i det tempot som 
de tror krävs. Motorik definieras som �människans rörelseförmåga och rörelsemönster� 
(Ericsson, 2005 s. 19). I �Barns rätt till fysisk aktivitet� skriver Riksidrottsförbundet att när 
man ska utöva någon form av fysisk aktivitet gäller det att pedagogen ser till barnens 
individuella utvecklingsnivåer. De skriver även att det viktiga med att ha fysisk aktivitet är att 
man ska lära barnen att fysisk aktivitet är något roligt som alla kan vara med på, inte bara 
jobbigt och tråkigt. I sin bok skriver Huitfeldt (1998) att de barnen som har störst nytta av att 
utöva fysisk aktivitet är de barnen som har motoriska svårigheter. Han skriver också att 
barnen får ett bättre självförtroende när de märker att de kan, och får, vara med på sin egen 
nivå. Det är viktigt att barnen får utvecklas i sitt eget tempo. I sin bok skriver han att genom 
att motoriken och självförtroendet ökat tycker de andra barnen att det är roligare att ha med de 
barnen med sämre motorik. 
 
Om man i en barngrupp utövar någon form av fysisk aktivitet varje dag kommer barnen, 
enligt Grindberg och Jagtøien (2000), att känna att de kommer närmare varandra. Barnen 
känner varandra på ett bättre sätt och de får lära sig att alla måste få delta på sina egna villkor 
och att ingen är sämre än någon annan. De skriver i sin bok att det är viktigt att man 
poängterar att alla ska ha chans att få vara med fast på sina villkor. Enligt Grindberg och 
Jagtøien (2000) minska mobbningen i skolan då barnen känner varandra mer och låter alla få 
vara med i leken på rasten och i klassrummet. Att barnen förstår att alla inte är likadana och 
att några kanske inte har samma utvecklade motorik som de andra är viktigt att föra fram som 
pedagog. De nämner att om barnen utövar fysisk aktivitet i klassrummet kan de andra barnen 
märka att det barnet som inte är lika mycket utvecklad ändå kan vara med och leka, men på 
sina villkor. 
 
Enligt Dahlbom (citerad i Riksidrottsförbundet, 2004) använder flickor den vänstra 
hjärnhalvan mer än den högra och pojkarna använder den högra mer än den vänstra. Eftersom 
hjärnhalvorna har olika funktioner är det viktigt att man tränar båda halvorna för att man ska 
kunna använda hela hjärnans förmåga. Han skriver att för att kunna träna den högra 
hjärnhalvan är det viktigt att man har till exempel slöjd, teckning, musik och rörelse. Den 
vänstra hjärnhalvan tränas genom bland annat genom att skriva. Dahlbom (1982) i 
Riksidrottsförbundet (2004) nämner även att den vänstra halvan är ofta mycket mer tränad än 
den högra och det är viktigt att man har träning av den högra hjärnhalvan som motvikt. 
 

2.3 Vad kan man göra i klassrummet? 
 
Nordlund, m.fl. (2000) nämner i sin bok att den dagliga rörelseträningen i klassrummet vid 
avbrott i undervisningen har som uppgift att förbättra förutsättningarna för inlärning av 
kunskaper, att förstärka inlärning av begrepp och orsakssammanhang. De nämner att för 
barnen räcker ofta korta rörelsepass på 5-10 minuter för att de ska få utlopp för sina 
rörelsebehov. Det medför bättre koncentration och motivation för det fortsatta arbetet. 
 
Det är viktigt att man planerar både skolans inre och yttre miljö, nämner Nordlund m.fl. 
(2000), så att den stimulerar till fysisk aktivitet. Det är viktigt att man har en flexibel miljö 
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både inne och ute. De skriver att klassrummet är en begränsad miljö för lek som kräver fysisk 
aktivitet. 
 
Enligt Grindberg och Jagtøien (2000) är det lättare för barnen att få utöva fysisk aktivitet 
utomhus då de kan klättra, gunga, bära och liknande aktiviteter. Oftast finns det någon 
klätterställning på skolgården där barnen får springa och klättra av sig på rasterna. De skriver 
också att man kan gå till skogen med barnen och låta dem leka där och springa av sig, man 
kan ge barnen olika övningar som de ska genomföra gruppvis eller något annat som 
stimulerar hjärnan. 
 
Grindberg och Jagtøien (2000) skriver att det kan vara svårt att komma på vad man som lärare 
kan göra inomhus för att stimulera barnen då det är mindre utrymmen man kan vara på. De 
skriver att det kanske inte är lätt att komma på vad man kan göra i ett trångt klassrum eller i 
korridoren utan att man stör de andra klasserna som finns i närheten. 
 
I sin bok skriver Huitfeldt (1998) att det går bra att få in fysisk aktivitet i klassrummet på 
många olika sätt. Ett av sätten är att låta barnen leka. Man kan, om man har utrymme för det, 
ha en studsmatta i ett hörn i klassrummet. Där får barnen hoppa och t.ex. räkna till 25 och på 
varje udda tal ska de höja rösten. Han skriver även att man kan ha hopprep och låta barnen 
hoppa ett visst antal och få in begrepp som udda, jämna, framför, bakom m.m. Om man inte 
har utrymme för studsmatta eller hopprep kan man, som Huitfeldt (1998) skriver, ha små 
gemensamma gymnastikövningar som man inte behöver ha mycket utrymme till. Grindberg 
och Jagtøien (2000) skriver att man kan låta barnen dansa, leka sånglekar, slå kullerbyttor, 
klättra i ribbstol om det finns tillgängligt, stå på huvudet, hoppa hoppmadrass, göra 
balansövningar i liggande, sittande och stående ställning, krypa under och hoppa över hinder 
och så vidare. 
 
Om man anser att man inte har utrymme att genomföra någon form av fysisk aktivitet i 
klassrummet kan man, son Nordlund m.fl. (2000) skriver, ändå ordna så barnen får många 
tillfällen till rörelse under dagen. Det kan vara att möblera så barnen får hämta, lämna, visa, 
städa undan, sätta upp och ta ner saker vid lek och arbete. Huitfeldt (1998) skriver att man kan 
läsa en berättelse för barnen och låta barnen ligga på golvet och rör sig på det sättet som 
känns naturligt när sagan läses upp. Ett annat alternativ till avslappningsövning som han 
nämner i sin bok är att låta barnen sitta eller ligga på golvet och slappna av. Man kan ha 
musik på eller bara öppna ett fönster så barnen får lyssna på ljuden utifrån.  
 
I sin bok nämner Huitfeldt (1998) att det är bra att ha en tamburin och bandspelare, ärtpåsar, 
några rockringar, några stora bollar för de yngre barnen och tennisbollar för de äldre. Han 
skriver även att om man har yngre barn kan man träna deras motorik genom att låta dem åla, 
krypa, gå, springa, hoppa, rulla, klättra, fånga och kasta. Man kan ha balanslekar på bord och 
stolar. 
 
Om man har utrymme kan man, som Nordlund m.fl. (2000) skriver, ha en liten rörelsehörna i 
klassrummet där man kan ha en mjuk matta och material för motorikträning. Om det finns en 
så kallad rörelsehörna kan man låta ett barn gå dit under lektionen om man märker att det inte 
alls hänger med eller orkar göra det som det ska. De skriver även i sin bok att om man låter 
barnet till exempel hoppa 100 hopp med ett hopprep och sedan får det sätta sig och fortsätta 
med skolarbetet och troligen går det lättare då när barnet har fått hoppa ur sig lite 
överskottsenergi ur benen. 
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Andra övningar som Nordlund m.fl. (2000) tar upp i sin bok som man kan göra med barnen är 
t.ex. gör som jag, där barnen får härma det som läraren gör. Att låta barnen gå balansgång på 
en mattkant, ett hopprep eller liknande tränar balansen. De skriver i sin bok att man kan låta 
barnen gå i klassrummet och göra olika uppgifter under tiden, t.ex. gå med båda händerna i 
golvet, gå på fotens utsida och gå med tunga steg. För att träna matematik kan man, enligt 
Nordlund m.fl. (2000), låta barnen hoppa ett visst antal gånger på ett ben, låta dem gå i 
klassrummet och på en given signal får barnen stanna t.ex. parvis, bilda en cirkel eller ha 5 
kroppsdelar i golvet samtidigt. 
 
Barnen anser att rörelseramsor är roliga. Man kan som Huitfeldt (1998) tar upp i sin bok, för 
att göra det roligare för barnen, låta en av dem leda ramsan. Barnen lär sig koordination, 
lyssna på varandra och att läsa. Hans nämner att om man vill ha en rörelseramsa och vill att 
barnen ska lära sig lite mer eller om man har engelsklektion och vill få in fysisk aktivitet i 
undervisningen kan man använda rörelseramsor på engelska. 
 
I sin bok skriver Ericsson (2005) att förutom att låta barnen hoppa, springa eller göra något 
annat där de rör sig mycket kan man ha olika sånglekar, t.ex. �huvud, axlar, knä och tå� och 
�Imse vimse spindel�. Hon nämner även att Friskis och Svettis har något som kalls för RÖRIS 
som man kan använda i klassrummet. Man kan göra hela eller delar av programmet. 
 

2.4 Läroplanerna och kursplanerna 
 
I Lpo94 och i kursplanen för Idrott och Hälsa står det om vikten med att ha fysisk aktivitet i 
skolan. 
 
Den 27 februari 2003 kom det till ett tillägg i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) i form av SKOLFS 2003:17 som trädde i kraft den 
3 juni 2003: 

 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. I skolarbetet skall de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. (Skolverket, SKOLFS 2003:17)  

 
Skolan har ett ansvar att erbjuda alla elever fysisk aktivitet under hela skoldagen. Detta är 
viktigt att samtliga lärare på skolan, inte bara idrottsläraren, vet om. Med tillägget vill man 
visa att det är viktigt att fysisk aktivitet får större uppmärksamhet i skolan. Det är viktigt att 
barnen får röra sig och använda hela sin kropp i sin inlärning.  
 
I kursplanen för idrott och hälsa framkommer det att kroppen är byggd för rörelse och att man 
ska ge barnen möjlighet till bl.a. motorisk träning: 
 

Vår kropp är byggd för rörelse. Dess vävnader och olika funktioner anpassar sig till de krav 
som ställs på dem. För det växande barnet är det därför viktigt att dess hemmiljö, skol- och 
fritidsmiljö ger möjligheter till motorisk och fysisk aktivitet och träning. Barnet måste få 
utveckla olika förmågor och funktioner av sensomotorisk och fysisk karaktär. 
(Utbildningsdepartementet, 1994b) 

 
Utifrån det kan man se att det är viktigt att barnen får möjlighet att röra på sig under 
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skoldagen och på fritiden. Att barnen får fysisk aktivitet är bra för deras utveckling och 
barnen får samtidigt som de utövar fysisk aktivitet lära sig mycket som de själva inte är 
medvetna om. Barnen utövar inte fysisk aktivitet för att de vet att de kommer utvecklas 
motoriskt utan de utövar fysisk aktivitet för att de tycker att det är roligt och att det är kul att 
få träffa vänner och samtidigt få röra på sig.  
 
I kursplanen i idrott och hälsa står det även att:  
 

Grundläggande syften att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina 
villkor, att gemenskap och samarbetsförmåga utvecklas samt att eleverna utvecklar förståelse 
och respekt för andra. (Kursplan i idrott och hälsa) 

 
Kursplanen nämner att barnen ska få möjlighet att delta i skolans fysiska aktiviteter utan att 
känna att de inte räcker till. Att ge barnen möjligheter att utöva fysisk aktivitet på sin egen 
nivå betyder mycket för barnens fortsatta utövande av fysisk aktivitet. Om barnen redan från 
början känner att det inte är på deras nivå och de känner att de inte hinner med i det tempot 
som ofta är anpassat för de duktigaste barnen kommer de inte vilja hålla på med någon form 
av fysisk aktivitet i framtiden heller. Därför är det viktigt att det verkligen blir på barnens 
individuella nivå som den fysiska aktiviteten utövas.  
 
För att man ska få in den fysiska aktiviteten bättre i skolan vill Riksidrottsförbundet att 
skollagen ska kompletteras med: 
 

Eleverna i grundskolan skall erbjudas organiserad fysisk aktivitet minst 30 minuter varje 
skoldag. (Riksidrottsförbundet, Barns rätt till fysisk aktivitet, s. 3)  

 
Riksidrottsförbundet anser att barnen måste sitta still, men för att de ska klara av att göra det 
måste de även få röra på sig ibland. Det är alltför få lärare som ger barnen organiserad fysisk 
aktivitet varje dag i dagens skola.  
 

2.5. Fysisk aktivitet i skolan 
 
Det blir allt fler skolor som försöker få in fysisk aktivitet varje dag för att eleverna ska må 
bättre och stämningen ska bli bättre på skolan. Trots detta är det många skolor som 
fortfarande inte tagit tag i att försöka få in fysisk aktivitet som en daglig verksamhet i skolan.  
 
Johan Bergsten som är en frilandsjournalist fick i uppdrag av riksidrottsförbundet att besöka 7 
skolor som alla på ett eller annat sätt arbetar för fysisk aktivitet i skolan. Syftet med att göra 
detta var att hjälpa till att sprida goda exempel på hur man kan arbeta med fysisk aktivitet i 
skolan. Detta resulterade i skriften: Barn i rörelse � 7 skolexempel (2003), där nedanstående 
exempel är med.  
 

2.5.1 Viggbyskolan 
 
Bergsten (2003) har tagit med bland annat Viggbyskolan i Täby som har startat ett 
hälsoprojekt. Eleverna på skolan är från förskoleklass till år 5. Han skriver att de på 
skolgården har de en rörelsebana med lianer, balansgång, klättring med mera. De har även 
rutschkana, fotbollsplaner, klätterställningar och en basketplan. Enligt Bergsten (2003) lockar 
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miljön på skolgården även till andra lekar med sin lummiga grönska, kullar och klätterträd.  
 
I sin bok skriver Bergsten (2003) att det första året hade Viggbyskolan ett samarbete med 
Täby badminton och basket. Det var lyckat och eleverna tyckte att det var jätteroligt att få 
pröva på de idrotterna. Till andra året fick skolan tyvärr inga mer pengar för ett samarbete 
med idrottsföreningar så nu är det samarbetet slut, men eleverna får ändå mycket fysisk 
aktivitet. Han nämner att alla eleverna på skolan har idrott på schemat 3 dagar i veckan och på 
de två återstående dagarna har de annan fysisk aktivitet med klasslärarna.  
 
För att eleverna skulle få bli delaktiga i projektet fick de, som Bergsten (2003) skriver, hjälpa 
till att bygga rörelsebanan under sommarlovet när de gick på fritids. Bara av det fick eleverna 
mycket fysisk aktivitet genom att bära, dra, lyfta och mycket annat. Han skriver att eleverna 
även har fått göra så kallade rörelsekort där de fått skriva och rita olika uppgifter på. Om 
eleverna blir trötta på en lektion är det bara att ta ett rörelsekort och sedan är det bara att 
springa ut och följa det som står på kortet. Enligt Bergsten (2003) är både lärare och elever 
positiva till den fysiska aktiviteten som är på skolan och att eleverna bara kan ta ett kort och 
springa ut ett varv för att sedan komma in igen med nya krafter.  
 
Som Bergsten (2003) skriver har lärarna fått som order att genomföra minst 30 minuter fysisk 
aktivitet per dag. Och om de håller på att glömma det är eleverna snabba på att påminna. Han 
nämner att det kan vara att gå ut på promenad, röra sig till musik i klassrummet eller bara gå 
ut på skolgården och leka i rörelsebanan.  

2.5.2 Åryd skola 
 
En annan skola som Bergsten (2003) har med i sin bok är Åryd skola, utanför Växjö. Där går 
elever från förskoleklass till år 6. Han skriver att de har fysisk aktivitet minst 30 minuter per 
dag. En eftermiddag i veckan har de idrottsskola. Projektet på skolan kallas för Åryds Hjärta. 
 
Projektet startade då personalen tyckte att eleverna inte rörde på sig så mycket som de borde 
göra. Bergsten (2003) skriver att många av eleverna var rastlösa, trötta, irriterade och 
konflikter blossade lätt upp på rasterna.  
 
I sin bok skriver Bergsten (2003) att när de har idrottsskola kommer främst den lokala 
idrottsklubben Åryds IK och har rörelse- och idrottspass med eleverna. De får hoppa rep, ha 
gymnastik, kasta frisbee, jonglera, spela fotboll, bordtennis och innebandy. Han skriver att 
många av eleverna är även själva aktiva i klubben. Förutom idrottsskolan får eleverna bland 
annat promenera ett kilometerlångt spår och samla ihop kilometer så att de på låtsas kan ta sig 
till olika ställen, till exempel till Öland och på vägen dit köpa glass i Kalmar. I sin bok 
nämner han att på skolan försöker de vara ute så mycket som möjligt bara vädret tillåter det. 
De leker på skolgården och har rörelsepass i klassrummet som ett par andra exempel.  
 
Som Bergsten (2003) tar upp har de även utsett så kallade stödkompisar på skolan som ska 
hjälpa de mindre barnen att komma på lekar och att trösta om de mindre barnen blir ledsna. 
Han skriver att både lärarna och eleverna är positiva till projektet Åryds Hjärta och 
mobbningen har minskat och eleverna presterar bättre i skolan då de orkar sitta stilla utan att 
bli rastlösa eller irriterade.  
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2.6 Bunkefloprojektet 
 
Bunkeflomodellen [www] beskriver att Bunkefloprojektet är ett projekt som startade på våren 
1999 på Ängslättsskolan i Bunkeflostrand utanför Malmö. Det är ett projekt som fått 
genomslag och som idag används på fler olika skolor runt om i landet.  
 
Enligt hemsidan är Bunkefloprojektet är ett samarbete mellan Ängslättsskolan och den lokala 
idrottsföreningen Bunkeflo IF. Anledningen till att man startade projektet var att man ansåg 
att barnen var för passiva och ortopeden Per Gärdsell ville göra något åt situationen så att 
sjukskrivningarna i samhället inte skulle öka utan istället minska. På hemsidan står det att för 
att man ska få vuxna att bli mer fysiskt aktiva måste man börja med barnen och lära dem att 
det inte är farligt att röra sig och då kommer de förhoppningsvis ta med sig det när de blir 
vuxna. 
 
Rektorn vid Ängslättsskolan har beslutat, enligt Bunkeflomodellen [www], att det ska vara en 
hälsofrämjande skola. Budskapet med Bunkeflomodellen är att man vill se platser för 
hälsofrämjande arbete och skapa nya möjligheter för fysiska aktivteter. 
 
På hemsidan står det att alla elever på Ängslättsskolan har fysisk aktivitet en timma varje dag 
på schemat. De börjar med det ända från första klass. Enligt Riksidrottsförbundet (2004) har 
de barnen som får idrott fem timmar i veckan har bättre balans och koordination än de som 
inte har så mycket idrott på schemat. Lärarna anser att det har blivit bättre överlag på skolan 
sedan eleverna fått in en timme fysisk aktivitet varje dag. Enligt Riksidrottsförbundet (2004) 
blir eleverna piggare, mer energiska och gladare än vad de var tidigare. 
 
Som man kan läsa på Bunkeflomodellen [www] följer man på skolan hur elever som har 
motoriska svårigheter utvecklas mycket motoriskt när de får mycket fysisk aktivitet i sin 
vardag. Enligt Riksidrottsförbundet (2004) är de som vinner mest med att ha idrott på schemat 
5 dagar i veckan är de som är de mest motoriskt svaga barnen. Till Bunkeflomodellen hade de 
i början en kontrollgrupp som bara fick idrott 2 dagar i veckan, de barnen gick knappt framåt 
alls vad gällde den motoriska utvecklingen medan de barnen som fick idrott 5 dagar i veckan 
utvecklades mycket. Som Riksidrottsförbundet (2004) skriver visade det sig även att de som 
haft idrott fem timmar i veckan får bättre resultat i de nationella proven i år 2 än de barnen 
som bara haft idrott två timmar i veckan.  
 
Riksidrottsförbundet (2004) nämner att arbetet med idrott så som i Bunkeflomodellen är ett 
bra sätt för skolorna att få in fysisk aktivitet i undervisningen varje dag. Att ta hjälp av en 
lokal idrottsförening gör barnen mer intresserade av idrotten och även om man tar in någon 
känd idrottare som får hålla någon idrottslektion ibland kan få barnen att tycka att det är roligt 
att röra på sig på ett bra sätt. 
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2.7 Litteratursammanfattning 
 
Som Grindberg och Jagtøien (2000) skriver i sin bok är lek fysisk aktivitet. Det är viktigt för 
barnen att få leka och att då som pedagog känner att det är bra för barnen då de utöva fysisk 
aktivitet samtidigt. Som dikten �Hela kroppen behövs för att lära� som står med i Carlsson 
m.fl. (1989) behövs hela kroppen för att lära. Det räcker inte med att sitta still framför sin 
lärobok och att läraren då tror att barnen ska lära sig. Som Hamberg (2004) skrivit i sin bok 
reagerar kroppen positivt på att röra på sig och den mår bra efteråt. Alla barn är i behöv att 
fysisk aktivitet men som Ericsson (2005) skrivit i sin bok rör sig barnen allt mindre nu är vad 
de gjorde för några år sedan.  
 
Som Hamberg (2004) nämnt i sin bok är barnen av naturen rastlösa och det är viktigt att man 
gör något för att minska på deras rastlöshet. För att man ska kunna minska på rastlösheten är 
den fysiska aktiviteten en bra lösning. För att man ska få en gladare och lugnare 
klassrumsmiljö är det viktigt att man har fysisk aktivitet som inslag i undervisningen då det i 
Vertex (Nr. 10-1996) står att den fysiska aktiviteten är en källa till glädje. Barnen lär sig så 
mycket genom fysisk aktivitet. Som det står i Vertex (Nr. 10-1996) lär barnen sig bland annat 
motorik, kroppsmedvetenhet, blir mer koncentrerade och de lär sig samspela med andra.  
 
Grindberg och Jagtøien (2000) skriver att barnen kommer närmare varandra vid 
genomförandet av fysisk aktivitet. Det är också viktigt att alla barnen känner att de får vara 
med på sina egna villkor. Som det står i kursplanen i Idrott och Hälsa ska man skapa 
�förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina villkor�. Det är viktigt att man tar 
hänsyn till detta.  
 
I läroplanerna står det om fysisk aktivitet och det är viktigt att som lärare våga bryta en 
lektion för att ha en kortare stund med fysisk aktivitet. Det är viktigt att det står med i 
styrdokumenten att barnen ska få ha fysisk aktivitet varje dag. Tillägget som kom till 
läroplanen år 2003 innehåller mycket som är bra att veta för läraren.  
 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. I skolarbetet skall de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. (Skolverket, SKOLFS 2003:17)  

 
Om man följer det som står kommer man få en lugnare klass och bättre relationer mellan 
eleverna.  
 
Att få in den fysiska aktiviteten i klassrummet kan ibland vara svårt för den läraren som inte 
kommer på vad man skulle kunna ha för aktiviteter. Om man har ett litet klassrum kan man 
som Huitfeldt (1998) skriver i sin bok möblera klassrummet så man får hämta, lämna, visa, 
städa under och liknande. I dessa rörelser får barnen röra sig lite och på så sätt kan man 
minska på rastlösheten. Om man har mer utrymme i klassrummet kan man som Nordlund 
m.fl. (2000) skriver ha en liten rörelsehörna i klassrummet där man kan ha hopprep, liten 
studsmatta eller liknande. Som Ericsson (2005) skriver kan man låta barnen ha sånglekar så 
som �Imse Vimse Spindel� och liknande med barnen. Som det framgått av litteraturdelen är 
det viktigaste inte vad man gör utan att man gör något överhuvudtaget.  
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 
 
Man brukar tala om två olika forskningsmetoder. Den kvalitativa och den kvantitativa 
metoden. Skillnaden på dessa är enligt Denscombe (2000) att den kvalitativa metoden 
uppfattar ord medan den kvantitativa metoden fokuserar på siffror. Den kvalitativa metoden 
strävar således efter att omvandla till exempel det som registrerats till skrivna ord.  
 
Som Denscombe (2000) skriver är den kvalitativa metoden bättre när man ska beskriva något. 
När man genomför en kvalitativ forskning är ofta forskaren inblandad i genomförandet. Som 
Stukát (2005) skriver i sin bok är huvuduppgiften för den kvalitativa metoden att tolka och 
förstå de resultat som framkommer från undersökningen. Eliasson (2006) skriver att den 
kvalitativa forskningen är vanlig om man vill analysera något på djupet och inte enbart på 
bredden som man gör med den kvantitativa forskningen. 
 
Man kan få kvalitativa data med olika forskningsmetoder. Dessa kan vara, som Stukát (2005) 
tar upp, till exempel intervju, observation och fallstudier. Han skriver även att då den 
kvalitativa metoden är tidskrävande blir antalet informanter relativt litet. För att man ska 
kunna redovisa de kvalitativa data man fått in genom undersökningen måste man analysera 
resultatet. Denscombe (2000) skriver att innan man analyserar resultatet måste man organisera 
och strukturera erhållna data. 
 

3.2 Intervju och enkäter 
 
Som det står i Denscombe (2000) finns det olika varianter på den kvalitativa 
forskningsintervjun. Dessa är den strukturerade intervjun som kan liknas med en enkät, 
semistrukturerad intervju samt den ostrukturerade intervjun.  
 
I den strukturerade intervjun har man stor kontroll över frågorna. Han skriver i sin bok att 
intervjuaren har ett färdigt intervjuschema som man följer och ordningsföljden och 
formuleringen av frågorna är bestämda på förväg. Han menar att intervjun bygger på att man 
ställer frågor för att samla information kring det valda ämnet.  
 
Han tar även upp att för att man ska ge den intervjuade en större möjlighet att uttrycka sina 
egna åsikter kan man använda sig av en semistrukturerad eller ostrukturerad intervju. Den 
semistrukturerade intervjun består av, enligt Denscombe (2000), ett färdigt frågeformulär men 
samtidigt låter man respondenten utveckla sina tankegångar och komma med egna åsikter. 
Den ostrukturerade intervjun använder man om man vill låta respondenten uttrycka sig fritt 
utifrån ett givet ämne. Under tiden man har en ostrukturerad intervju ska intervjuaren gripa in 
så lite som möjligt.  
 
Fördelarna med att ha den strukturerade intervjun, eller enkäter, är enligt författaren att svaren 
är lätta att behandla och det går lätt att jämföra svaren med varandra. Stukát (2005) menar att 
fördelarna med semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer är att det är större sannolikhet 
att man ska få fram ett större och nytt material då man ger respondenten ett större utrymme att 
svara utifrån sina egna tankar och åsikter. Att se den man intervjuar i ögonen underlättar 
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samspelet och minskar risken för att det ska bli missförstånd, då man kan kontrollera vad som 
sagts med hjälp av följdfrågor. Att spela in intervjuer bidrar också till att i efterhand 
säkerställa vad som sagts.  
 
Nackdelarna med den strukturerade intervjun, eller enkäten, är enligt Stukát (2005) att den 
inte är flexibel då man på förväg redan har bestämt vad det är man vill få svar på. Även att 
respondenten oftast inte får formulera svaren själv kan verka negativt då man inte får veta 
dennes egna tankar.  Nackdelen med semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer enligt 
Denscombe (2000) är att det kan vara svårt att jämföra svaren och att möjligheten till att tolka 
resultaten minskar.  
 
För att få svar på mina forskningsfrågor har jag valt att använda mig av semistrukturerade 
intervjuer och enkäter med öppna frågor. Eftersom det var få som var intresserade att låta sig 
intervjuas kompletterades studien med enkäter. Enkäter med öppna frågor kan man likna med 
semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa intervjun ger respondenten möjlighet att svara 
med egna ord och således ge sin egen bild av ämnet. I enkäter med öppna frågor får 
respondenten svara med egna ord och beskriva sitt synsätt. 
 

3.3 Urval  
 
Målet var att intervjua minst 6 lärare som arbetar med barn i år 1 till 6 på olika skolor. Då det  
hade varit bra med lärare som både arbetar och som inte arbetar med den fysiska aktiviteten 
skickades e-post ut till rektorer på olika skolor som skulle plocka ut frivilliga ur personalen. 
Gensvaret var dock lågt och jag fick endast tag på en frivillig som ville bli intervjuad. Läraren 
arbetar i år 1-2 på en relativt stor f-9 skola i en stor stad.  
 
För att få ihop material till resultatet bestämde jag mig för att även dela ut enkäter. Dessa 
delades ut till sammanlagt 16 lärare men endast 10 svar kom tillbaka. Enkäterna delades ut på 
två olika skolor. 6 enkäter delades ut till lärare från förskoleklass till år 5 på en f-9 skola i en 
medelstor svensk stad och 10 enkäter delades ut till lärare från år 1 till 6 på en f-9 skola i en 
stor stad. Då enkäterna delades ut till lärare på två olika skolor var meningen att samtliga 
lärare från förskoleklass till år 6 i grundskolans tidigare år skulle fylla i enkäterna. Det var 
således inget specifikt urval, utan de som ville fylla i enkäten på dessa skolor fick göra det. De 
som valde att fylla i var troligen de som känner att de använder sig av den fysiska aktiviteten 
och således var intresserad av att besvara frågorna på enkäten.  
 

3.4 Procedur 
 
Meningen med undersökningen var att intervjua minst 6 lärare på olika skolor. E-post 
skickades ut till rektorer på olika skolor och i e-posten stod det vem jag är, vad jag ville göra 
med studien och annan information som ansågs viktig angående intervjuerna. Dock svarade 
inte många på e-posten. Detta kan bero på att rektorerna inte kände att de hade tid att fråga 
personalen om någon vill bli intervjuad eller att personalen kände att de inte är insatta i ämnet 
eller inte har någon form av fysisk aktivitet i klassrummet med sina elever. Då 
svarsfrekvensen från lärarna var låg kompletterades den enda intervjun jag genomförde med 
10 enkäter. I enkäterna var frågorna så lika som möjligt intervjufrågorna så det skulle bli 
lättare att sammanställa resultatet. 
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Den inbokade intervjun spelades in på band för att underlätta hanteringen av resultatet och för 
att få en större säkerhet i bearbetningen. Det är ganska svårt att hinna anteckna allt som sägs 
under en intervju och då är det lätt att missa något viktigt som sägs. Den intervjuade läraren är 
lärare i år 1-2. Innan intervjun började informerades läraren om syftet för undersökningen. För 
intervjufrågor se Bilaga 1. 
 
Enkäterna delades ut till lärare på två skolor. För att få så hög svarsfrekvens som möjligt på 
enkäterna gjordes de med ganska få öppna frågor. Respondenterna fick således svara med sina 
egna ord om hur de använder fysisk aktivitet i klassrumsundervisningen och vad de vet om 
läroplanens mål för fysisk aktivitet. 
 
Det delades ut 16 enkäter men endast 10 av dessa kom in. Bortfallet kan bero dels på att 
lärarna arbetar i arbetslag och använder sig av samma metoder med sina elever så de tyckte att 
det räckte med en enkät per årskurs och dels på att lärarna kanske inte känner att de är insatta i 
ämnet och valde således att inte svara. Av enkäterna jag fick in var sex lärare från 
förskoleklass till år 3 i grundskolans tidigare år och fyra av enkäterna besvarades av lärare 
från år 4 till 6. Se Bilaga 2 för enkäten. 
 
När enkäterna och intervjun var genomförda transkriberade jag intervjun och sammanställde 
intervjun med enkäterna fråga för fråga. Därefter utgick jag från frågeställningarna för arbetet 
och kom på underrubriker till resultatdelen där jag delade upp svaren från undersökningen i 
olika kategorier.  
 

3.5 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
 
Validitet och reliabilitet är begrepp som man använder när man ska säkerställa kvalitén och 
tillförlitligheten i en undersökning.  
 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur lärare definierar fysisk aktivitet, använder 
detta i undervisningen och på vilket sätt de känner till vad som står i läroplanen om fysisk 
aktivitet. För att få svar på dessa frågor har undersökningen genomförts med hjälp av intervju 
och enkäter. Den kvalitativa intervjun har en hög validitet, enligt Denscombe (2000), då man 
har direktkontakt under intervjun och kan kontrollera svaren med den intervjuade under tiden 
man samlar in materialet. I min undersökning blev detta ett problem då jag endast kunde 
genomföra en intervju. Med enkäterna kan det bli missförstånd med frågorna eller att man 
tolkar svaren fel. Detta kan dock minskas genom att man har enkla och tydliga frågor i 
enkäten så att risken för att det ska bli missförstånd minskar. Därför anser jag att svaren i 
enkäterna besvarar mina forskningsfrågor någorlunda väl. Intervjun får jag se som ett 
komplement till enkätsvaren som då höjer kvaliteten på det sammanlagda resultatet. 
 
Jag anser att det har använts tillförlitliga metoder vid genomförandet av undersökningen av 
lärarnas uppfattning av den fysiska aktiviteten. En svårighet har varit att undvika att påverka 
med sina egna tankar och uppfattningar i ämnet. Att det var ett stort bortfall av respondenter 
kan troligen ha påverkat resultatet av undersökningen. Nu är det de som har någon form av 
fysisk aktivitet som svarat. Det hade varit intressant att intervjua någon som inte använder sig 
av fysisk aktivitet i undervisningen och varför detta inte sker. När man har enkäter ser man 
inte respondenten och kan ifrågasätta svaren på det sättet som man kan göra med intervjuer. 
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Förhoppningen är att de som svarat på enkäten svarat ärligt och inte kommit på något bara för 
att inte känna att de sticker ut 
 
Resultatet som framkommit i studien kan inte generaliseras till större grupper då urvalet är 
alltför lågt. Enligt Stukát (2005) ökar dock graden av generaliserbarhet i den utsträckning 
resultatet är användbart utanför undersökningsgruppen. Eftersom mina resultat ger signaler 
som stämmer överens om vad forskningslitteratur säger om nyttan av fysiska aktivteter i 
undervisningen, kan jag konstatera generaliserbarheten av resultatet i min studie ökas 
därigenom. Inte minst lyfter läroplanen fram vikten av att lägga in fysiska aktiviteter i 
undervisningen, som en pedagogisk metod som ska leda till barns inlärning och utveckling.  
 
 

3.6 Forskningsetiska ställningstaganden 
 
Undersökningen har utgått från de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet (2002) 
tar upp angående informationskrav, samtyckeskrav samt konfidentialitetskravet.  
 
Informationskrav 
Deltagarna informerades om arbetets syfte samt att de själva fått välja om de vill delta eller 
inte. Information om intervjun skickades med e-post till rektorer som då fick se vad arbetet 
gick ut på och att ingen ska kunna känna igen vare sig skola eller personer i resultatet. 
Information gavs även till respondenten i samband med intervjun. Jag fick även samtycke från 
rektorerna på de två skolorna där enkäterna genomfördes och respondenterna informerades på 
enkäterna vad undersökningen handlade om.  
 
Samtyckeskrav 
Enkäterna delades ut till lärare på de två berörda skolorna och de fick sedan själva bestämma 
om de ville svara eller inte. Vid genomförandet av intervjun fick jag namn på läraren av 
rektorn på skolan som hittat en som ville ställa upp på intervju. Det var också av frivillighet 
lärare besvarade enkäterna. Det var således inget tvång att vilja ställa upp på vare sig intervju 
eller enkäter.  
 
Konfidentialitetskrav 
Materialet behandlas med konfidentialitet och inget insamlat material lämnas ut till andra. 
Inga namn på personer eller skolor lämnas ut i arbetet och det går heller inte att identifiera 
vilken skola studien genomförts på. Det insamlade materialet förvaras på ett sådant sätt att 
ingen obehörig kan komma åt det.  
 
Nyttjandekravet 
Det materialet som jag i min studie har samlat in från de enskilda personerna kommer endast 
att användas i mitt arbete. Inget material kommer att användas för annat ändamål än till min 
uppsats.  
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3.7 Metoddiskussion 
 
Då avsikten med arbetet bland annat var att undersöka vad lärare anser att elever lär sig av att 
utöva fysisk aktivitet i klassrummet, valde jag att använda kvalitativ metod med 
semistrukturerad intervju. Eftersom det enbart blev en enda intervju kompletterades arbetet 
med enkäter med öppna frågor, vilka kan liknas med strukturerade intervjuer. Jag hade dock 
önskat att det hade varit möjligt att genomföra flera intervjuer eftersom man i denna metod får 
en djupare inblick i ämnet. Däremot får man som resultat en bredare inblick i ämnet när man 
använder enkäter.  
 
Att arbetet kompletterades med enkäter kan ha påverkat resultaten eftersom svarsfrekvensen 
blev relativt låg. De som svarade kan ha varit de lärare som kände att de kunde tillföra något i 
ämnet, t.ex. vad de använder för fysiska aktiviteter i klassrummet. De som inte svarade kan ha 
ansett att då de inte använder sig av den fysiska aktiviteten inte heller kände sig motiverade 
att svara. 
 
Vid intervjuer kan man ställa följdfrågor och får en större inblick i hur respondenten tänker. 
Det är lättare att minska på eventuella missförstånd då man kan fråga vad den andre menar. 
När man använder enkäter är det viktigt att de är välformulerade för att minska på eventuella 
missförstånd av frågorna och för min del att tolka svaren. Om jag hade genomfört fler 
intervjuer eller fått in fler enkäter, skulle jag ha fått en ökad inblick i hur pedagoger arbetar 
med den fysiska aktiviteten, vilket skulle ha ökat tillförlitligheten i resultaten. Respondenterna 
på skolorna kunde dock tydligt visa på hur de på olika sätt använder sig av den fysiska 
aktiviteten i undervisningen. Dock kan det vara så att vissa lärare på de skolor som 
undersökningen utfördes på inte upplever den fysiska aktiviteten lika positivt och inte 
använder sig av den i samma utsträckning som respondenterna gör.  
 
Trots att examensarbetet mest grundar sig på enkäter anser jag att jag har fått en bra bild över 
vad pedagogerna anser att barnen lär sig samt vad de själva använder sig av för övningar i 
skolan. 
 
I undersökningen har hänsyn tagits till de etiska förhållningssätten, både vid genomförandet 
av intervjun och enkäterna men även vid resultatredovisningen. 
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4 Resultat 
 
Resultaten från min intervju och de tio enkäterna presenteras nedan utifrån syfte och 
forskningsfrågor. Resultaten är uppdelade i olika kategorier med underrubriker. 
 
Respondenterna är 11 lärare från förskoleklass till år 6 i grundskolans tidigare år från tre olika 
skolor. I resultatdelen kommer deras svar att delas upp i lärare i förskoleklass till år 3 samt 
lärare i år 4 till år 6 för att man lättare ska kunna se om det är någon skillnad på i vilken 
utsträckning den fysiska aktiviteten används i de olika åldrarna. Lärarna som arbetar i 
förskoleklass till år 3 är 7st och lärarna från år 4 till 6 är 4 st.  
 

4.1 Lärarnas definition av fysisk aktivitet 
 
De allra flesta respondenterna ansåg att fysisk aktivitet är rörelse. Det kan vara rörelse i 
allmänhet men även den spontana rörelsen. Några ansåg att fysisk aktivitet är lek och 
idrottslektioner. Att respondenterna arbetar med olika åldrar har inte spelat in någon roll i 
frågan om vad de tänker på när de hör ordet fysisk aktivitet.    
 
Respondenterna i förskoleklass till år 3 
Av respondenterna i förskoleklass till år 3 ansåg en del att begreppet fysisk aktivitet innebär 
att barnen får hämta någonting från bokhyllan eller ha idrottslektioner. De flesta av 
respondenterna med de yngre eleverna ansåg de att den fysiska aktiviteten innebär att man 
anstränger sig lite mer än vanligt, att man har vilja att röra sig både i klassrummet, i lekar och 
på gymnastiken. Lek är något som alla respondenterna i förskoleklass till år 3 anser sig ingå i 
begreppet fysisk aktivitet. Även sånglekar, rörelselekar och utelekar hör till begreppet.  
 
Respondenterna i år 4 till 6 
Respondenterna i år 4-6 ansåg att begreppet fysisk aktivitet innebär lek, rörelse, 
motorikträning, idrottslektioner och att man får motion. De ansåg även att man lär sig med, 
och om, hela kroppen. Det spelar ingen roll om det är inne eller uteaktiviteter som genomförs 
huvudsaken är att kroppen är i rörelse. Fysisk aktivitet behöver inte bara vara inplanerat i 
skolan utan även att man går till skolan och att gå i trapporna i skolan kan definierade ett par 
som fysisk aktivitet.  
 
Då det är ganska stor skillnad på elevernas åldrar som respondenterna undervisar anser ändå 
alla att fysisk aktivitet innebär rörelse. Som några respondenter svarat kan den fysiska 
aktiviteten vara att hämta något ut en bokhylla. Det behöver inte vara svårare än så. 
Respondenterna som undervisar de yngre barnen har med mer lek som fysisk aktivitet medan 
respondenterna för de lite äldre barnen anser att den fysiska aktiviteten är mer att man ska lära 
sig om kroppen och att det kan vara att man går till skolan.  
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4.2 Lärarnas uppfattningar av vad barn lär sig av att utöva fysisk 
aktivitet. 

4.2.1 På fritiden 
 
Respondenterna i förskoleklass till år 3 
Av respondenterna i förskoleklass till år 3 anser samtliga att barnen lär sig att samarbeta när 
de utövar fysisk aktivitet på sin fritid. Av dessa anser 2/3 att barnens motorik förbättras vid 
utövandet av den fysiska aktiviteten. De anser även att barnens samarbetsförmåga ökar och att 
de lär känna sin kropp på ett annat sätt än vad de skulle ha gjort om de inte hade idrottat. 1/3 
av respondenterna anser att barnens koncentrationsförmåga ökar av att utöva fysisk aktivitet 
på sin fritid. Beroende på om det är lagidrott eller individuellt anser en av respondenterna 
bland de yngre barnen att barnen lär sig samarbeta i lagidrott och man blir mer 
tävlingsinriktad om det är individuell idrott, men i både lagidrott och i de individuella 
idrotterna lär sig barnen känna sin kropp.  
 
Respondenterna i år 4 till 6 
De flesta respondenterna i år 4 till 6 anser att barnen lär sig om kroppens funktioner, att de lär 
känna sin kropp på ett bra sätt genom att utöva fysisk aktivitet på fritiden. Barnen lär sig även 
att samarbeta, får en bättre självkänsla och därigenom bättre kamratrelationer och en tro på sig 
själv och att man kan. 1/4 av respondenterna anser att det beror på om det är lagidrott eller 
individuellt. Om de är lagidrott lär sig barnen hur man behandlar andra, passa tider och 
fostran. Genom att barnen utövar fysisk aktivitet ökar deras fysiska välmående.  
 
Av respondenterna anser ett fåtal att vad barnen lär sig av att utöva fysisk aktivitet på sin fritid 
beror på om det är lagidrott eller en individuell idrott. De flesta anser att barnen lär sig att 
samarbeta, får bättre motorik och att barnen lär känna sin kropp. Respondenterna till de lite 
äldre barnen anser att barnen lär sig om sin kropp och får bättre kamratrelationer. De flesta av 
respondenterna har inte gjort någon skillnad på om det är lagidrott eller individuell idrott som 
barnen genomför. De anser att man lär sig samma saker oberoende av idrott.  
 

4.2.2 I skolan 
 
Respondenterna i förskoleklass till år 3 
Av respondenterna i förskoleklass till år 3 anser alla att barnens koncentrationsförmåga ökar 
om man genomför fysisk aktivitet i klassrummet. Detta beror dels på att blodcirkulationen och 
andningen ökar. Barnen får en bättre koordination, de blir piggare och håller sig friskare. Att 
utöva fysisk aktivitet i klassrummet innebär även att barnens motorik utvecklas och barnen lär 
sig samarbete.  
 
Barnen sitter stilla för mycket hemma och för dem är de viktigt att de får röra på sig. När 
barnen får utöva fysisk aktivitet får de mer ork och de orkar således sitta stilla längre. Enligt 
den intervjuade ska man ha fysisk aktivitet i klassrummet för att barnen: 
 

� ska få bort alla myror i baken� all rörelse de överhuvudtaget kan få är bara till deras 
fördel. (citerat från intervjun) 
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Detta citat menar på att det inte går att få in för mycket fysisk aktivitet i skolan, eftersom det 
är så många barn som inte rör sig efter de kommit hem från skolan är det viktigt att de får 
mycket rörelse i skolan.  
 
Några av respondenterna som undervisar i de yngre åldrarna anser att när barnen får röra på 
sig ökar perceptionsförmågan och det blir lättare för barnen att ta åt sig bokstäver och siffror 
och således förbättras till exempel läsinlärningen och det blir lättare att lära sig matematik. 
Barnen har olika inlärningsstilar som man måste ta hänsyn till. Alla barnen lär sig inte till 
exempel alfabetet genom att sitta stilla, de kanske måste stå och hoppa eller springa runt för 
att lära sig. Många av respondenterna anser att barnen får in kunskap med hela kroppen och 
inte bara med knoppen när de utövar den fysiska aktiviteten i klassrummet.  
 
Respondenterna i år 4 till 6  
Respondenterna som undervisar i år 4 till 6 anser att den fysiska aktiviteten i klassrummet 
ökar barnens koncentrationsförmåga. Fysisk aktivitet ger bättre tankeförmåga och på så sätt 
orkar man ta till sig ny kunskap bättre än om man sitter stilla och inte orkar lyssna för att man 
inte orkar sitta längre. Barnen blir gladare av att få utöva fysisk aktivitet i klassrummet och 
man får en bättre stämning bland barnen och i klassen. Även läraren blir piggare av fysisk 
aktivitet. 1/3 av respondenterna anser att den fysiska aktiviteten kan göra samma nytta som 
det man gör i klassrummet. Att träna till exempel matematik samtidigt som man rör sig i 
skogen eller i klassrummet får barnen att orka bättre och tycka att det är roligare och kan på så 
sätt lära in lättare. Att få träna på sin kreativitet är viktigt för barnen och när de får använda 
den får de även en glädje och känner att det är roligare att arbeta. När kroppen mår bra ökar 
motivationen och barnen får lättare att ta in kunskap.   
 
Även dessa respondenter anser några att barnen har olika inlärningsstilar och alla lär sig inte 
genom att sitta stilla och läsa en bok eller räkna. Då är det viktigt att man tar hänsyn till detta.  
 
Samtliga av respondenterna anser att den fysiska aktiviteten i klassrummet ökar barnens 
koncentrationsförmåga. Ett fåtal av respondenterna lyfter upp att barnen har olika 
inlärningsstilar och alla lär sig på olika sätt. Om ett barn kan lära sig att läsa genom att sitta 
stilla betyder inte det att det passar lika bra för alla barnen. Barnen blir piggare av att utöva 
den fysiska aktiviteten i klassrummet och när de blir piggare ökar även deras inlärning och de 
blir mer mottagliga för ny kunskap.  
 

4.3 Hinder i genomförande av fysiska aktiviteter 
 
Några av respondenterna anser att det som kan hindra en i genomförandet av den fysiska 
aktiviteten i klassrummet är om man har ett trångt eller svårmöblerat klassrum så man inte 
kan möblera så man får en ledig yta att vara på. De flesta av respondenterna anser dock att det 
enda som behövs för att kunna genomföra den fysiska aktiviteten är fantasi. Har man fantasi 
klarar man sig fastän man skulle ha ett trångt eller svårmöblerat klassrum. Det räcker med att 
barnen kan stå upp vid sin plats och kunna röra lite på sig utan att slå i varandra. Ett fåtal av 
respondenterna anser att man kan möblera klassrummet så man har en tom yta i mitten eller 
kanske i ett hörn där man kan genomföra den fysiska aktiviteten.  
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4.4 Vilka fysiska aktiviteter använder sig lärare av som pedagogisk 
metod i undervisningen? 
 
Respondenterna i förskoleklass till år 3 
Respondenterna i förskoleklassen till år 3 använder sig av sånglekar, rörelselekar, rim och 
ramsor. Några av respondenterna har koordinationsövningar och låter barnen �plocka äpplen 
och fallfrukt� som paus i undervisningen. En av respondenterna låter barnen göra situps, 
armhävningar eller hoppa när de tränar på siffrorna. För att barnen ska lära sig alfabetet 
kanske inte alla gör det genom att sitta stilla.  
 

� att sitta still och lära sig alfabetet det skulle aldrig fungera, de måste stå och hoppa eller 
springa, det är så individuellt, och för vissa krävs det för att de ska lära sig. (citerat från 
intervjun) 

 
En av respondenterna använder sig av RÖRIS, friskis och svettis rörelseprogram, i 
undervisningen som avbrott i långa lektionspass. De har även rörelsekort som barnen får ta 
om de känner att de inte orkar sitta still längre. Då får de gå in i lekhallen och göra det som 
står på kortet de tagit. På skolgården finns det en rörelsebana som barnen själva har varit med 
och byggt där barnen får gå ut och springa ett varv om de känner att de inte kan sitta still. Att 
ha långa raster där barnen får leka fritt är ett bra sätt att få barnen att utöva fri fysisk aktivitet 
under skoldagen. 
 
Av respondenterna är det en del som anser att om man vill få in den fysiska aktiviteten i 
klassrummet på ett bra sätt om man har litet utrymme eller många elever kan man möblera i 
klassrummet så att barnen måste hämta och lämna böcker och liknande. Detta för att få in den 
spontana rörelsen vilket är viktigt för de barnen som anser att det är tråkigt med att utöva 
någon form av fysisk aktivitet. Man kan ha samarbetsövningar där barnen får läsa en uppgift i 
grupp eller liknande. Samarbetsövningar kan man inte få för mycket av och det är nyttigt för 
barnen att lära sig samarbeta.  
 
Respondenterna i år 4 till 6 
Respondenterna i år 4 till 6 använder sig av rörelselekar, sånglekar och andra lekar. Det 
används även pausgympa i undervisningen. En del av respondenterna som undervisar i år 4 
till 6 använder sig av fysisk aktivitet som en del av ämnena. I matematik kan man mäta, i 
naturkunskap kan man vara ute så mycket som möjligt, man kan till exempel forska i naturen 
och samla på olika kottar. För att barnen ska kunna se vad som händer kan man ha mycket 
experiment. Att se vad som händer istället för att få det berättat för sig eller att man ska läsa 
ur en bok gör att det fastnar bättre hos barnen och de har lättare att komma ihåg vad som 
hände om det sett det.  
 
Samtliga respondenter använder sig av den fysiska aktiviteten i klassrumsundervisningen. Det 
är många som har sång- och rörelselekar. En av respondenterna använder sig av situps, 
armhävningar och upphopp när barnen ska lära sig siffrorna. Det viktiga för barnen är att man 
gör någonting överhuvudtaget än att inte göra något alls. För barnen är det inte alltid roligt att 
sitta still och försöka lära sig när man hellre skulle vilja vara uppe och röra på sig och lära sig 
på det sättet.  
 



 

 
 

23

4.5 I vilken grad känner lärarna till vad som står i läroplanen om 
fysiska aktiviteter? 
 
Av respondenterna i förskoleklass till år 3 var det 2/3 som visste vad det står i läroplanen om 
att använda fysisk aktivitet. En av respondenterna visste att det kom ett tillägg i läroplanen år 
2003 som handlar om fysisk aktivitet. Av respondenterna i år 4 till 6 visste hälften vad det står 
läroplanen om fysisk aktivitet. De flesta visste att det kom ett tillägg år 2003.  
 
Att det har kommit ett tillägg i läroplanen är det inte många som vet. Det kan vara svårt att få 
tag på ändringar i läroplanen om man inte är observant på att det kommer tillägg. Av de 
respondenterna som inte vet vad det står i läroplanen är det några som vet att det står något 
om att man ska använda sig av den fysiska aktiviteten i undervisningen och att barnen ska få 
ha fysisk aktivitet regelbundet.  
 
De respondenterna som visste att det har kommit ett tillägg i läroplanen som handlar om 
fysisk aktivitet har fått reda på det genom TV, lärartidningen, läroplanen och läst på 
skolverkets hemsida. Av respondenterna var det en som svarade att de går igenom läroplanen 
regelbundet. 
 

4.6 Sammanfattning 
 
Samtliga respondenter använder sig av den fysiska aktiviteten i klassrumsundervisningen på 
ett eller annat sätt. De flesta respondenterna ansåg att den fysiska aktiviteten är rörelse av 
olika slag. Det behöver inte vara ett helt gympapass utan det kan räcka med att barnen får 
hämta och lämna böcker i klassrummet. Många av respondenterna använder sig av sånglekar, 
rörelselekar och integrerar den fysiska aktiviteten i de olika ämnena.  
 
När barnen utövar fysisk aktivitet i klassrummet ökar barnens koncentrationsförmåga, de får 
bättre koordination, blir piggare och får bättre ork. Den fysiska aktiviteten kan, enligt några av 
respondenterna, underlätta inlärning för de barn som har svårt för att sitta stilla och lära sig. 
Om man integrerar den fysiska aktiviteten i de olika ämnena kan det bli lättare för en del barn 
att lära sig. Några av respondenterna ansåg att barnen har olika inlärningsstilar som man 
måste ta hänsyn till och att alla inte lär sig när de sitter stilla utan kanske måste stå och hoppa 
eller springa. Eller som en av respondenterna som använder sig av situps och armhävningar 
när de ska lära sig siffrorna. Det finns mycket man kan göra för att få in den fysiska 
aktiviteten i klassrummet och som många av respondenterna svarat så behöver man egentligen 
inte mycket utrymme utan om man har fantasi kommer man långt. En del av respondenterna 
ansåg att det som kan hindra från att genomföra den fysiska aktiviteten är platsbrist. Man 
behöver dock inte ha massor med utrymme utan det kan räcka med att man möblerar 
klassrummet på ett sådant sätt så det blir naturligt för barnen att röra sig genom att hämta 
böcker, lämna böcker och liknande.  
 
Det var det ungefär hälften av respondenterna som hade kännedom om vad det står i 
läroplanen om den fysiska aktiviteten. Ett fåtal av respondenterna läser regelbundet igenom 
läroplanen för att hålla sig uppdaterad. Att det kommit ett tillägg om den fysiska aktiviteten 
var det inte många som visste. De som visste att det kommit ett tillägg hade själva läst det i 
lärartidningen, på internet eller hört på tv.  
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5 Analys 
 
I detta kapitel kommer de resultat som framkommit i undersökningen att diskuteras och 
stämmas av mot resultaten, litteraturgenomgång och tidigare forskning. Diskussionen 
kommer utgå från frågeställningarna för arbetet.  
 
Det som framkommit från den tidigare forskningen stämmer överens med de resultat som 
framkommit i undersökningen. Samtliga respondenter anser att det är viktigt att barnen får 
röra på sig och har någon form av fysisk aktivitet i klassrummet och att barnen lär sig mycket 
av att få chansen att utöva någon form av fysisk aktivitet.  
 
För att barnen och kroppen ska må bra anser jag att det är viktigt att få in den fysiska 
aktiviteten i undervisningen. Kroppen är byggd för fysisk aktivitet och det är viktigt att 
kroppen får röra på sig för att hjärnan inte ska bli utbränd. För barn är det viktigt att de får 
röra på sig, det är inte lätt att sitta stilla i en timme och till exempel räkna matematik. Att ens 
sitta stilla så länge är jobbigt, men att samtidigt veta att man ska lära sig matematik kan vara 
en ren plåga för en del barn. Jag tror att även pedagogen ofta tycker att det är jobbigt att sitta 
stilla och vill röra sig runt i klassrummet för att titta till eleverna. Det man inte då alltid tänker 
på är att även barnen måste få ge utlopp för sin överskottsenergi på något sätt.  
 
Den fysiska aktiviteten definieras av samtliga respondenter som rörelse. Denna rörelse kan 
vara av olika sort men huvudsaken är att barnen får röra på sig. Att respondenterna arbetar 
med barn i olika åldrar har inte spelat någon roll i hur fysisk aktivitet definieras. Av resultaten 
kan man se att det inte är någon skillnad på i vilken årskurs respondenterna arbetar för att man 
ska kunna ha fysisk aktivitet som inslag i undervisningen. Detta visar på att pedagogerna är 
inne på att barnen måste få röra sig för att må bra och orka koncentrera sig.  
 
Det är inte bara de respondenter som undervisar från förskoleklass till år 3 som använder sig 
av rörelseramsor och lek i undervisningen utan även respondenterna som undervisar i år 4 till 
6 använder sig av sådant. Jag tror att det är bra att även de lite äldre barnen får vara barn och 
leka och att de inte slutar leka fastän de blir äldre. De barnen behöver den fysiska aktiviteten 
minst lika mycket som de yngre barnen. Enligt respondenterna behöver de yngre barnen den 
fysiska aktiviteten mer för att bland annat träna upp motoriken, få en bättre koordination och 
orka sitta stilla. De lite äldre barnen behöver, enligt respondenterna, den fysiska aktiviteten 
bland annat för att öka koncentrationsförmågan, perceptionsförmågan och för att deras 
tankeförmåga ska öka.  
 
Som det framkommit i arbetet behövs hela kroppen för att lära och det är inte bara hjärnan 
som ska få arbeta för att man ska lära sig. Det är viktigt att man som Hamberg (2004) skriver i 
sin bok använder den fysiska aktiviteten för att stimulera både huvudet och kroppen. Det 
framkom även av resultatet att barnen får in kunskap med hela kroppen och inte enbart med 
knoppen. Om man låter barnen sitta stilla och försöka lära sig kan det sluta med att man har 
en grupp med omotiverade barn som inte orkar lära eller lyssna längre. Då är det bra att man 
tar ett avbrott i undervisningen och har lite fysisk aktivitet som ett avbrott så att barnen orkar 
sitta stilla igen. Som det framkom av resultatet anser de flesta av respondenterna som 
undervisar i de yngre åldrarna att barnen får mer ork av att genomföra någon form av fysisk 
aktivitet i klassrummet och på så sätt ökar även prestationsförmågan.  
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Både Grindberg & Jagtøien (2000) och Riksidrottsförbundet (1994) menar på att när man 
främjar den fysiska aktiviteten ökar även barnens koncentrationsförmåga och med det ökar 
även inlärningsförmågan. Som resultatet i studien visar ökar barnens koncentrationsförmåga 
om man utövar fysisk aktivitet i klassrummet. Det beror på att barnen är, som Hamberg 
(2004) tar upp, naturligt rastlösa och nyfikna. Denna rastlöshet är det viktigt att man minskar 
på genom att ha inslag av den fysiska aktiviteten. I sin bok tar Nordlund m.fl. (2000) upp att 
för barnen räcker det ofta med korta rörelsepass på mellan 5 och 10 minuter för att de ska få 
minska på rastlösheten. 
 
Mellberg (1993) skriver i sin bok att den fysiska aktiviteten är en källa till glädje och det 
framkommer även i resultatet att barnen blir glada av att få utöva någon form av fysisk 
aktivitet. Jag anser att det är viktigt att man låter barnen ha roligt i skolan och inte enbart låter 
dem sitta på sina platser och försöka lära sig saker. För att få en gladare klass med elever som 
orkar sitta och lyssna på läraren och lära sig är det bra att ha inslag av den fysiska aktiviteten i 
klassrummet.  
 
 
Eftersom barnen har olika inlärningsstilar, vilket respondenterna har tagit upp, är det viktigt 
att man tar hänsyn till barnens skillnader. Om ett barn lär sig bra av att sitta still är det inte 
alla andra som lär sig på det sättet. För att man ska få ett klimat i klassrummet där alla känner 
att de kan vara delaktiga och få känna att de lär sig något är det viktigt för läraren att se till att 
alla barnen får möjlighet att lära sig på det sättet som passar dem bäst.  
 
Idag rör sig barnen mindre än förr enligt Ericsson (2005). Med tanke på detta är det viktigt att 
man använder sig av den fysiska aktiviteten som ett inslag i klassrumsundervisningen. Jag 
anser att om man som lärare vill att barnen ska orka sitta stilla och lära sig gäller det att de får 
röra på sig under dagen. Om man som barn är stillasittande när man är hemma efter skolan är 
det extra viktigt att de får röra på sig i skolan. Det är inte enbart för barnens skull som det är 
viktigt att ha fysisk aktivitet som avbrott i undervisningen utan jag anser att även läraren 
behöver röra på sig. Om läraren själv är aktiv inom någon idrott och har ett stort rörelsebehov 
själv kan det bli lättare för denne att få in den fysiska aktiviteten som ett inslag i 
klassrumsundervisningen.  
 
I Riksidrottsförbundets �Barns rätt till fysisk aktivitet� tas det upp att det behövs fler 
idrottslektioner i veckan. Även på rasterna kan barnen bli stillasittande och inte enbart i 
klassrummet. För att få barnen att må bra måste man se till att de får röra på sig. I resultatet 
kan man se att det är många av respondenterna som anser att det är viktigt att barnen får 
omväxling i skolarbetet. Detta är något som är viktigt att man tar hänsyn till. 
 
På Årydsskola som Bergsten (2003) tar upp har de tagit fasta på att ha idrott & rörelse varje 
dag i skolan. Där har lärarna märkt av att eleverna mår bättre och koncentrerar sig mer på 
skolan när de får röra på sig varje dag. Jag anser att det är viktigt för barnen att de får röra på 
sig varje dag. Bunkefloskolan i Malmö har ett projekt som heter Bunkefloprojektet. Precis 
som Bunkeflomodellen [www] tar upp är det viktigt att barnen får röra på sig varje dag och de 
har idrott en timma i veckan. Ingen av respondenterna har idrott en timma i veckan, men de 
har däremot mycket rörelse i undervisningen. I resultatet framkom det att barnen lär sig 
motorik genom den fysiska aktiviteten och som det står på Bunkeflomodellen [www] gynnar 
den fysiska aktiviteten de barnen som har svårast med motoriken och det är de barnen som 
utvecklas mest genom att få fysisk aktivitet.  
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I Dahlbom (1982) i Riksidrottsförbundet (2004) står det att barnen använder sina hjärnhalvor 
olika mycket. Det är viktigt att läraren tar med detta i beräkningen då undervisningen planeras 
och strävar efter att barnen ska få träna båda hjärnhalvorna under lektionerna. Detta kan 
genomföras med enkla inslag av den fysiska aktiviteten i undervisningen, så barnen ska må 
bra. Den vänstra hjärnhalvan använder barnen mycket när de till exempel skriver, medan den 
högra hjärnhalvans träning ofta blir lidande. För att stimulera båda hjärnhalvorna behövs inte 
mer än att läraren gör ett avbrott i undervisningen med inslag av fysiska aktiviteter, vilket 
resultatet i studien också visar.  
 
Samtliga av respondenterna i undersökningen använder sig av fysisk aktivitet mer eller 
mindre i klassrumsundervisningen. Jag tror att man kanske inte alltid tänker på att det är 
någon form av fysisk aktivitet som man gör med barnen om man till exempel har en 
rörelseramsa eller liknande. Som det framkommit i resultatet kan man göra situps, 
armhävningar eller upphopp när man lär sig siffror. Man kan även, som Grindberg & Jagtøien 
(2000) skriver, förvara en lite studsmatta i ett hörn i klassrummet där barnen får räkna till 
exempel till 25 och på de jämna siffrorna markera genom att höja rösten eller kanske springa 
runt eller hoppa när man ska lära sig alfabetet. I ämnen som naturvetenskap kan man gå ut i 
naturen och lära sig istället för att sitta framför en naturvetenskapsbok och inte förstå vad man 
ska lära sig. Elever kan även använda sig av experiment av olika slag, som en av 
respondenterna menar, där barnen får lära sig genom att se, göra och använda hela kroppen 
och inte bara knoppen. 
 
En del av respondenterna menar på att om man har utrymme i klassrummet till en 
rörelsehörna kan man möblera så man får ett utrymme där det finns till exempel hopprep, 
rockringar, liten studsmatta eller liknande där barnen får utlopp för myrorna i benen. Om man 
inte vill ha en rörelsehörna i klassrummet kan man, som Grindberg & Jagtøien (2000) 
beskriver, leka sånglekar och göra olika balansövningar. Ericsson (2005) nämner friskis och 
svettis rörelseprogram, RÖRIS, som man kan använda sig av i klassrummet, vilket även en av 
respondenterna tog upp i sin beskrivning av de olika avbrott som görs i undervisningen. Detta 
är ett bra sätt för barnen att få träna rörelse och koordination. Det är inte svårt att genomföra 
då det finns inspelningsband som instruerar vad barnen ska göra. 
 
En av respondenterna beskrev hur de har en rörelsebana på skolgården som barnen har varit 
med och byggt. Detta beskriver även Bergsten (2003) när det gäller Viggbyskolans projekt i 
Täby, där det berättas hur barnen varit med och gjort en rörelsebana på skolgården. Att barnen 
får vara delaktiga och bygga olika saker, gör att de kommer att tycka att det är roligare att 
använda dem. 
 
Om barnen ska våga vara med i genomförandet av den fysiska aktiviteten och se att det inte är 
så farligt, menar jag att man som pedagog själv måste vara med. Om man som pedagog bara 
står bredvid och säger till barnen att röra på sig kommer de inte känna samma glädje som de 
kanske känner om pedagogen är entusiastisk och är med i övningarna. Det kan se riktigt roligt 
ut för barnen om pedagogen gör bort sig och då kanske de som inte vågat vara med annars 
vågar vara med.  
 
Den fysiska aktiviteten kommer, som Nordlund m.fl. (2000) tagit upp i sin bok, lättare 
spontant för barnen när de är utomhus och har rast eller liknande. Utomhus kan barnen få 
utlopp för sin energi och springa runt eller klättra eller något annat. Det som kan bli problem 
på rasterna är om det är någon som inte får vara med eller om det är barn som tycker att det är 



 

 
 

27

tråkigt att vara på rast för att det inte finns någonting att göra. Där kan det vara bra om 
pedagogen eller rastvakten hjälper till att få med alla barnen i leken eller kanske kommer på 
något som de kan leka på skolgården så att ingen blir stillasittande.  
 

6. Diskussion 
 
Som det framkommit i både litteraturen och i resultatet är det naturligt att det blir svårare att 
utöva all form av fysisk aktivitet i klassrummet då oftast utrymmet är begränsat eller man har 
många elever. Som det framkommit av resultatet spelar det dock ingen roll om man har 
mycket utrymme eller inte. Det som behövs är fantasi. Om man har fantasi och kanske någon 
lek- eller sångbok tillhands kommer man oftast på vad man kan göra som ett avbrott. Om man 
känner att barnen är alltför stimmiga kan man, som Huitfeldt (1998) skriver, läsa upp en saga 
och barnen får röra sig till den på det sättet som barnen anser känns naturligt till den sagan 
som läses upp.  
 
Jag tror att en del pedagoger anser att det tar tid från skolämnena genom att man bryter 
lektionen och har någon form av fysisk aktivitet och sedan fortsätter med ämnet. Det är dock 
inte till någons nackdel att genomföra fysisk aktivitet som avbrott i undervisningen. Om man 
låter barnen sitta stilla för länge kommer de inte orka lära sig och deras koncentration 
minskar. Då är det bättre att man avbryter, har en fysisk aktivitet och sedan låter barnen 
fortsätta arbeta pigga och glada.  
 
 
Jag anser att det är jättebra att ha fysisk aktivitet i klassrummet. Det gäller dock att man som 
pedagog anpassar den fysiska aktiviteten efter barnens individuella nivå och inte gör det för 
svårt för barnen. Om barnen känner att de inte kan eller inte hänger med kommer de inte vilja 
utöva fysisk aktivitet något mera. De kan tappa lusten för utövandet om nivån är för hög och 
det är inte meningen. Det som är meningen med att genomföra den fysiska aktiviteten anser 
jag är att barnen ska tycka att det är roligt och att de kan hänga med i sin egen nivå.  
 
Riksidrottsförbundet skriver i �Barns rätt till fysisk aktivitet� att de vill komplettera skollagen 
med att alla barnen ska ha rätt till minst 30 minuters fysisk aktivitet i skolan. Detta är något 
som är viktigt och som skulle vara bra att det kom till som ett tillägg. Den fysiska aktiviteten 
är så pass viktig för barnen. Riksidrottsförbundet (2004) nämner att de barnen som har idrott 
fem dagar i veckan har bättre resultat på nationella prov än vad de elever som enbart haft 
idrott två dagar i veckan. Detta visar på att barnen som får röra på sig blir bättre i skolarbetet 
och mer koncentrerade på lektionerna så de lär sig mera.  
 
I tillägget som kom till läroplanen år 2003 står det bland annat att �I skolan ska de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas� 
(SKOLFS 2003:17). Det är viktigt att barnen får använda sin kropp vid inlärningen och att de 
får lära sig både med kroppen och med knoppen. Tillägget är det inte alla av respondenterna 
som känner till. Det kan vara så att när det kommer ett tillägg i läroplanen så kanske det inte 
är så många som reflekterar över det eller att det kanske inte offentliggjordes tillräckligt bra 
för att alla skulle reagera över det.  
 
Det som står i läroplanen om att använda sig av den fysiska aktiviteten i skolan är det inte 
heller många av respondenterna som känner till. Det kan dock vara att de känner till att det 
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står något om att man ska använda sig av den fysiska aktiviteten men inte läst igenom 
läroplanen så man har bra överblick över vad som står i den. Jag anser att det dock är viktigt 
att man har en kännedom vad som står och att man ska använda sig av den fysiska aktiviteten. 
Inte enbart för barnens skull utan även för pedagogens skull då man får en lugnare klass som 
orkar lyssna och vänta på sin tur bättre. 
 
Jag anser att lärarna lever upp till läroplanens mål på ett relativt bra sätt fastän inte alla känner 
till vad som står i den. Då samtliga tillfrågade lärare använder sig av den fysiska aktiviteten i 
undervisningen på ett eller annat sätt får de in den fysiska aktiviteten i skolan nästan dagligen.  
 
Som sagt var så spelar det ingen roll vad man gör för fysisk aktivitet, det viktiga är att man 
gör något överhuvudtaget så barnen får röra på sig. Jag tror att barnen allt som oftast anser att 
det är roligt när man väl kommer igång och om man inte kör samma saker varje gång. Om 
man använder sig av den fysiska aktiviteten kommer det gynna alla. Att ha glada och pigga 
barn underlättar i genomförandet av en lektion, barnen lär sig mera  
 

6.1 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
 
De tankar som framkommit under arbetets gång är att det skulle vara intressant att se hur fler 
skolor arbetar för den fysiska aktiviteten. Är det skolor som har inlagt på schemat varje dag 
att barnen ska få den fysiska aktiviteten eller är det mer att det är pedagogerna själva som får 
sätta in den fysiska aktiviteten som de anser passar? Det skulle även vara intressant att se hur 
den fysiska aktiviteten används bland de äldre eleverna i år 7 till 9 samt gymnasiet. En 
uppfattning är att den fysiska aktiviteten används mest bland pedagoger som har de yngre 
åren i grundskolan.  
 
Hur skolor jobbar mot Lpo94 skulle vara intressant att ta reda på då det var många av 
respondenterna som inte hade kunskap om vad som står i läroplanen. Det finns många som 
inte känner till tillägget i läroplanen som kom år 2003 vilket man kan förvånas lite över. Hur 
många skolor är det som har arbetat mot den förändringen? Det finns mycket intressant som 
man skulle kunna göra framtida forskning i inom detta område.  
 
Avslutningsvis en dikt om varför man ska ha fysisk aktivitet: 
 

Det jag hör, 
det glömmer jag 
Det jag ser, 
det kommer jag ihåg 
Men det jag gör, 
det förstår jag 
(Carlsson m.fl. 1983, s. 14) 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor, Examensarbete 
 
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet fysisk aktivitet?  
 
# Vad anser du att begreppet fysisk aktivitet innebär? 
 
# Vad anser du att barn i allmänhet lär sig av att utöva fysisk aktivitet på fritiden? 
 
# Vad anser du att barn kan ha för nytta av fysisk aktivitet i undervisningen? 

 
# Kan fysisk aktivitet underlätta barns lärande och utveckling? 

 
2. Använder du dig av fysisk aktivitet i undervisningen? 

# Om ja, vilka fysiska aktiviteter genomför du? 

# Om nej, vad tror du hindrar dig att genomföra och planera fysisk aktivitet? 

# Vad anser du att man uppnår man genom att använda fysisk aktivitet i 
undervisningen? Samt vilka mål har du i samband med genomförandet av fysisk 
aktivitet? 
 

# Vilka förutsättningar finns för fysisk aktivitet i klassrummet? 
 
3. Vet du vad det står i läroplanen om att använda fysisk aktivitet i undervisningen? 

# Vet du att det kom till ett tillägg i Lpo94 år 2003 som handlar om fysisk aktivitet? Om 

ja, hur fick du reda på det? 

(Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. I skolarbetet skall de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även 
hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas) 
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Bilaga 2 
Enkät, examensarbete  
 
Jag heter Lisa Wiik och är lärarstudent på Mälardalens Högskola i Eskilstuna/Västerås. Jag är 
inriktad på de tidigare åren i grundskolan. Den här terminen skriver jag examensarbete, och 
ämnet jag valt är hur lärare/pedagoger får in fysisk aktivitet i den vanliga 
klassrumsundervisningen. Jag skulle vara tacksam om du vill fylla i enkäten så utförligt du 
kan.  
 
Jag är lärare/pedagog i årskurs:__________ 
 
1. Vad är det första du tänker på när du tänker på ordet fysisk aktivitet? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Vad anser du att begreppet fysisk aktivitet innebär? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vad anser du att barn lär sig av att utöva fysisk aktivitet på sin fritid? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vad anser du att barn kan ha för nytta av att ha fysisk aktivitet som inslag i den vanliga 

klassrumsundervisningen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Tror du att fysisk aktivitet i undervisningen underlättar barnens lärande och utveckling? 

 JA  NEJ 

 
Varför/varför inte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Använder du fysisk aktivitet i vanliga klassrumsundervisningen? 

 JA  NEJ 

 

Om JA, vilka fysiska aktivteter genomför du och vad har du för mål med genomförandet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Om NEJ, vad tror du hindrar dig att genomföra och planera fysisk aktivitet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Vad har du för förutsättningar för att kunna genomföra fysisk aktivitet i klassrummet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Vet du vad det står i läroplanen om att använda fysisk aktivitet i undervisningen? 

 JA  NEJ 

 

9. Vet du om att det kom ett tillägg i läroplanen år 2003 som handlar om fysisk aktivitet? 

 JA  NEJ 

 
Om JA, Hur fick du reda på det? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 


