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Den här studiens syfte har varit att undersöka lärares uppfattningar om den fysiska 

aktivitetens betydelse för skolarbetet. Som metod användes intervju i både 

undersökandet av ett befintligt rörelseprojekt och lärarnas uppfattningar. En 

deltagande observation utfördes också för att kunna observera fysisk aktivitet i ett 

klassrum. Resultatet visar att lärarna upplever rörelseprojektets utformning 

tillfredställand och material och övningar därifrån hjälper eleverna att utveckla 

kroppsuppfattning, självkänsla, samarbetsförmåga, koncentrationsförmåga och 

motorik. Lärarna anser att fysisk aktivitet är en nödvändighet i undervisningen för 

eleverna när det är långpass i skolan. Att läraren själv deltar i olika övningar med 

fysisk aktivitet stärker elevens motivation till att delta. Observationerna visar att 

lärarna har en avgörande roll i skolan när det gäller elevernas kontakt med fysisk 

aktivitet men ändå glöms den lätt bort i undervisningen.   

Nyckelord: fysisk aktivitet, kroppsuppfattning, självkänsla 
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1. Inledning 

När jag varit ute på min tidigare praktik har jag stött på elever som har haft svårt att 

anpassa sig efter villkoren i klassen. Exempelvis har de inte kunnat sitta stilla eller 

rikta sin uppmärksamhet mot tavlan. En del har haft problem att klippa med sax och 

andra har vägrat att delta i bollsporter. Det är tyvärr allt för lätt att säga åt eleverna 

att vara tysta och sitta stilla än att verkligen fundera ut vad som ligger till grund för 

deras problem. 

Tyvärr tror jag att detta kan hänga ihop med att människan i dagens samhälle bara 

blir mindre och mindre fysiskt aktiva och det gäller både barn och vuxna. Idag får 

barn skjuts till både skola och kamrater och dessvärre försvinner då den vardagliga 

motionen. Det är även mycket problem med inaktivitet idag på grund av tv hävdar 

Raustorp (2004) men han hävdar dock att datorerna också har ett finger med i spelet. 

I rapporten som Myndigheter för skolutveckling (2005) gav ut framgår att 

myndigheten i Sverige förut formulerat ett tillägg till läroplanerna med mer fysiska 

aktivitet och det tycker jag talar sitt tydliga språk. Orsaken till detta tillägg och varför 

ett barn ska vara fysisk aktivt i skolan grundar sig i forskning. På något viss har 

ansvaret för fysisk aktivitet övergått till skolan anser jag eftersom det endast är där 

man kan nå de personer som annars inte är fysisk aktiva. Därför är det 

grundläggande att skolorna fundera över att deras åtgärder verkligen är tillräckliga 

och detta hävdar även Riksidrottsförbundet (2002). De framhåller också att varje 

individ bör få ha fysisk aktivitet en halvtimme varje dag för att kunna förbättra 

självförtroende och koncentration. Trots tillägget från myndigheternas sida skickade 

Holm (2007) en motion till riksdagen där han framhåller att det är alldeles för lite 

fysisk aktivitet i skolan och han hävdar också att Sverige är ett av de land som har 

minst idrott i skolan. Vanliga idrottstimmar kan bli för tävlingsinriktade för en del 

barn och därför är behovet av annan fysisk aktivitet som till exempel promenad stort. 

Jag anser att det finns flera frågor som bör diskuteras, bland annat vilken betydelse 

fysisk aktivitet har för eleverna samt hur undervisningen bör läggas upp.  

Under min praktik på Åland har jag kommit i kontakt med en skola som har ett 

rörelseprojekt, projektet gav mig en möjlighet att undersöka hur lärare använder sig 

av fysisk aktivitet i skolan. Forskaren Ingegerd Ericsson (2005) hävdar att fysisk 

aktivitet har stor betydelse för barns utveckling när det gäller till exempel 

koncentrationsförmåga och motorik.  
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2. Bakgrund 

Under bakgrund kommer först olika begrepp som hör samman med fysisk aktivitet 

klargöras och sedan redovisas fysisk aktivitet i svenska läroplaner och styrdokument 

samt i den åländska läroplanen. Därefter redovisas studier om elevers utveckling 

genom rörelse och fysisk aktivitet och slutligen visas ett nationellt projekt samt olika 

internationella studier.  

2.1 Begrepp 

Före 1994 års ”Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet” (Lpo94) formulerades fanns inte fysisk aktivitet och rörelse i den 

vanliga undervisningen utan endast på idrottslektionerna. Dock har leken länge haft 

en central roll när de gäller barns utveckling och lärande (Grindberg & Langlo 

Jagtoin, 2000). Barn idag borde ha rätt till en timmes fysisk aktivitet per dag och 

gärna uppdelat vid olika tillfällen (Faskunger, 2009).   

När barn och elevers möjligheter till utveckling genom fysisk aktivitet och rörelse i 

skolan diskuteras benämns många begrepp. För att förtydliga vad som menas följer 

här några centrala begrepp.  

Rörelse är ett ord som används i detta sammanhang men då belyses muskler och 

nervers samverkan mer framhåller Statens folkhälsoinstitut (2009). Hannaford 

(1997) framhåller rörelse på ett annat sätt och menar att rörelse är en stor del av 

människans liv och kunskapsinhämtningen. Rörelser används ute i den fysiska 

världen när vi söker kunskap och när vi använder sinnena. Rörelse kan alltså också 

vara när en individ uttrycker känslor.   

Motorik är när en individ lär in en rörelse och då individen gjort det och rörelsen är 

tillräcklig bra blir den automatiserad (Ericsson, 2005). Grindberg och Langlo Jagtoin 

(2000) hävdar att motorik är när en individ får praktisera och utföra handlingar 

samtidigt som musklerna samarbetar med nerverna.  

Fysisk aktivitet är när kroppen ökar förbrukningen av energi definierar Statens 

folkhälsoinstitut (2009) genom att röra på någon av kroppens delar. För att 

energiförbrukningen ska börja måste en sammandragning ske i skellettmuskulaturen. 

När en individ är fysisk aktiv är det i princip många olika aktiviteter han/hon kan 

göra där man gör rörelser med kroppen. Fysisk aktivitet är en benämning för saker 

man kan göra på till exempel idrottslektionerna, fritiden eller arbetet. SBU (2007) 

poängterar att fysisk aktivitet är när utövning sker av alla sorters övningar där 

energiförbrukningen ökar. Hruska och Clancy (2008) framhåller att fysisk aktivitet är 
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ett utmärkt sätt att lära ny kunskap på. En individ kan med sina tidigare erfarenheter 

och utövande av fysisk aktivitet hitta ny kunskap.  

När jag pratar om fysisk aktivitet i denna studie utgår jag ifrån Statens 

folkhälsoinstituts (2009) och SUBs (2007) definition.  

2.2 Läroplaner och andra styrdokument 

Nedan redovisas fysisk aktivitets betydelse enligt svenska läroplaner och 

styrdokument samt den åländska läroplanen (Ålp) och avslutningsvis finns en 

sammanfattande jämförelse av dessa. Anledningen till varför jag valde att genomföra 

en studie på Åland är för att rörelseprojektet intresserar mig och dessutom ville jag 

studera något i min närmiljö. Jag har valt att lyfta fram fysisk aktivitet både i Lpo94 

och Ålp eftersom båda berör min studie på olika sätt. På Åland där det pågående 

rörelseprojektet finns följs Ålp medan jag under min utbildning fått tagit del av 

Lpo94.    

2.2.1 Fysisk aktivitet i svenska läroplaner och andra styrdokument 

Varje barn skall ha rätt till fysisk aktivitet varje dag och skolan har ett ansvar att se till 

att de får möjlighet till det. Barnen måste få möjlighet till en verksamhet där de får 

uttrycka sin skapandeförmåga och även leken skall vara en central del av barnens 

skoldag. Möjligheter för barnen att få kunskap på olika sätt bör finnas samt att livsstil 

och hälsa skall vara ständigt aktuella områden som diskuteras. Undervisningen skall 

planeras så barnen får bekanta sig med skapande i bild, musik, dans och drama 

(Lpo94).  

Den 27 februari 2003 gjordes tillägg till Lpo94 för att belysa fysisk aktivitets 

betydelse i skolan (Rapport 2005).  

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall 

eftersträva att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 

… I skolarbetet skall de intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas” 

(s.3). 

Elevernas hälsa har en central roll i skolan och för att främja den ska barnen få ta del 

av ett varierat idrott och friluftsliv där motion är grundläggande. Eleverna bör lära sig 

hur deras kropp fungerar och de ska känna till hur deras livsstil påverkar dem samt 

hur fysisk aktivitet bidrar till känsla av välbefinnande. Det fysiska och pysiska 

välbefinnandet hänger samman men även det sociala samspelet påverkas. Eleverna 

ska genom idrottslektionerna i skolan få ta del av olika fysiska aktiviteter och varje 

barn skall känna att de vågar delta. De får möjlighet att öva samarbete och känna en 

gemenskap med de övriga eleverna och då blir förståelsen för andra personer 

starkare. 
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”En positiv upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och 

kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och estetiska som 

den motoriska förmågan” (Kursplanen för idrott och hälsa, 2000).   

Enligt kursplanen för idrott och hälsa (2000) ska barnen i årskurs 5 uppnått 

kroppskontroll, balans och grunderna i motorik. 

2.2.2 Fysisk aktivitet i den åländska läroplanen 

I Ålp (1996) betonas den fysiska men även den mentala hälsans grundläggande 

betydelse. Undervisningen bör läggas upp så att alla olika lärstilar finns med och att 

barnet får tillfälle att bekanta sig med konstnärligt, praktiskt, intellektuellt och fysiskt 

arbete. Stor energi på barns motoriska utveckling bör läggas redan de första åren 

men även den intellektuella och sociala biten är viktig. Varje barn ska få möjligheten 

att utvecklas motoriskt och utvecklas så pass mycket att han/hon har en bra grund för 

fortsatt utveckling inom andra områden.  

Eleverna bör få möjlighet att utvecklas socialt, psykiskt och fysiskt när de har 

gymnastik och idrott i skolan. Genom regelbundna kroppsrörelser bygger de upp en 

förståelse för den egna kroppen. De ska känna glädje samtidigt som de skapar en 

gemenskap med andra och skapande förmågan ger också en möjlighet att utveckla 

självtilliten. Under gymnastik och idrotts timmar får eleverna också tillgång till 

fostran inom hälsa, aktiviteter väcker barnens förmåga till samarbete och lekarna 

stimulerar till gruppkänsla. Grov och finmotoriken övas upp genom att krypa, åla och 

olika fotövningar. För att hjälpa eleven ytterligare bör han/hon få öva balans, 

koordination, kroppsuppfattning och rytm. Övningarna ska också vara konstruerade 

att de olika sinnena tränas, till exempel syn, hörsel och känsel (Ålp, 1996).   

2.2.3 Sammanfattande jämförelse 

Lpo94 och Ålp är läroplaner från två olika platser och där det pågående 

rörelseprojektet är använder man Ålp. Eftersom jag använt mig av Lpo94 i min 

utbildning är det särskilt intressant att lyfte fram båda två. Fysisk aktivitet har stor 

inverkan på barns välbefinnande både fysiskt och psykiskt belyser Lpo94 och Ålp. 

Den sociala utvecklingen i skolan har också en stor betydelse eftersom barnen ska 

lära samarbeta med andra genom fysisk aktivitet och det framhävs även att en bra 

kroppsuppfattning är nödvändig. I Ålp talar man om att leken stimulerar till 

självtillit, vilket också Lpo94 framhäver. Lpo94 går dock steget längre eftersom de i 

tillägget poängterar att eleverna varje dag ska ha möjlighet att utöva fysisk aktivitet i 

skolan. Den motoriska utvecklingens betydelse framhävs i både Lpo94 och Ålp dock 

belyser den åländska motorikens innebörd mer genom att ge exempel på olika 

områden som kan övas inom grov och finmotoriken. Varken Lpo94 eller Ålp ger 

anvisningar om hur eleverna ska få genomföra fysisk aktivitet i klassrummet.  
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2.3 Barns och elevers utveckling genom rörelse och fysisk 

aktivitet 

Forskning och litteratur visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och 

hjärnans utveckling. När ett barn rör på sig sätts muskelfibrerna igång och det sker 

eftersom centrala nervsystemet sänder uppgifter till musklerna (Berg & Cramér, 

2004). Även individens hjärnhalvor påverkas av fysisk aktivitet och en stimulerande 

miljö för individens sinnen gör att signalerna mellan hjärnhalvorna blir starkare. För 

att en individ lättare skall lära sig kunskaper kan han/hon göra stora rörelser som 

påverkar vätskan som finns i båggångarna. Hos en del barn är hjärnstammen inte 

helt utvecklad och då kan problem uppstå vid situationer när barnet ska sitta still och 

lära sig kunskap. Detta resulterar ofta i att barnet uppfattas som störande för 

omgivningen när han/hon försöker hålla hjärnan vaken.  

Den första som sker i den motoriska utvecklingen är att grov och finmotoriken börjar 

utvecklas och elevens egna erfarenheter av fysisk aktivitet har stor betydelse för 

utvecklingen (Ericsson, 2005). Genom fysisk aktivitet förstärks främst förmågan hos 

barnet att kunna delta i skolverksamheten och att kunna göra flera saker samtidigt. 

Efter att barnet fått utöva en viss rörelse blir automatiseringen av rörelsen aktuell 

(Grindberg & Langlo Jagtoin, 2000; Ericsson, 2005; Sandborg-Holmdahl & Stening, 

1993). Det är en mycket jobbig process framhåller Grindberg och Langlo Jagtoin och 

utövaren måste förbereda sig kognitivt. Om det finns brister i automatisering av en 

rörelse kan barnet få svårt med teoretiska uppgifter. Problem med 

kroppsuppfattningen kan också uppstå och barnet blir ibland utanför kompiskretsen. 

Sandborg-Holmdahl och Stening (1993) hävdar att koncentrationsförmågan berörs 

av automatiseringen och en elev som har svårigheter med det kan också ha svårt att 

rikta uppmärksamheten rätt under lektionerna. Problemet för individen behöver inte 

bero på inlärningssvårigheter utan snarare på att en grovmotorisk rörelse inte 

automatiserats. Berg och Cramér (2004) hävdar att en bidragande orsak till barns 

problem med lärandet kan ha sin grund i tv- och datoranvändandet. Eftersom fysisk 

aktivitet påverkar hjärnhalvorna men även kroppen kan konstateras att psykisk och 

fysisk hälsa har ett starkt samband. Raustorp (2004) hävdar att samarbete mellan 

motorik och perception är nödvändigt för att barnets ska ha möjlighet till lärande och 

det kan eleverna öva genom fysisk aktivitet. Lärandet blir även bättre ifall individen 

samtidigt lyckas ha mental koncentration och avslappnade muskler. Fysisk aktivitet 

är också centralt framhåller Berg och Cramér för att kunna upphäva blockader som 

sker i hjärnan på grund av stress och för att hjärnan ska utvecklas och fungera på det 

sätt som är mest gynnsamt behöver kroppen få röra på sig.  

När eleverna ska inhämta kunskap i skolan vid olika situationer är 

koncentrationsförmågan betydelsefull. Den är grundläggande för att kunna fokusera 

och ta del av flera saker samtidigt i skolan. Ericsson (2005) menar att bristande 
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koncentrationsförmåga många gånger kan vara en av orsakerna till svårigheter med 

att läsa och skriva. Hon framhåller att det finns primära koncentrationssvårigheter 

och sekundära som är situationsbundna. Om en individ har en primär 

koncentrationssvårighet har han/hon ofta svårigheter att slutföra en uppgift eftersom 

svårigheter med att rikta uppmärksamheten mot det centrala finns och orsaken är 

ofta biologisk. Barn med koncentrationssvårigheter av denna sort har ofta svårt att 

behärska impulsiviteten och kunna följa något som introducerats. Ibland kan också 

orsaken till koncentrationssvårigheter finnas i det centrala nervsystemet om det inte 

utvecklats som det ska. Sekundära koncentrationssvårigheter däremot är helt 

beroende av situationen för individen och det är därför betydelsefullt att individen 

har en stimulerande miljö där mycket fysisk aktivitet ingår. Både primära och 

sekundära koncentrationssvårigheter påverkas mycket av motivationen hos eleven 

och fysisk aktivitet har ofta en stark inverkan på motivationen. Idag kan många barn 

inte sitta still på grund av koncentrationssvårigheterna hävdar Sandborg-Holmdahl 

och Stening (1993) och för att hjälpa individen bör övningar som innehåller fler 

fysiska moment samtidigt göras. Bästa förutsättningen eleverna kan få är en miljö där 

fysisk aktivitet finns.  

Fysisk aktivitet stärker elevernas självkänsla hävdar Ericsson (2005) och en stark 

självkänsla innebär att eleven innehar kunskap om den egna kroppen samt om hur 

den fungerar. Osäkerheten blir tydlig om individen inte har kännedom om den egna 

kroppen och det märks främst i situationer med andra individer. En dålig självkänsla 

hänger ofta ihop med motoriska svagheter och en person kan lätt hamna i en dålig 

cirkel, vilket ibland innebär att han/hon kan uteslutas från kompisarna.  

Övningar med fysisk aktivitet bidrar ofta också till samarbete och det skapas ett 

ypperligt tillfäller för eleverna att lära av varandra (Sandborg-Holmdahl & Stening, 

1993; Ericsson, 2005; Grindberg och Langlo Jagtoin, 2000). Ett problem som kan 

uppstå om inte känseln utvecklats tillräckligt är svårigheter i sociala situationer 

hävdar Berg & Cramér (2004) men även elevens temperament kan påverkas. Elever 

med hörselfel kan ha svårt vid till exempel högläsning och individen distraheras lätt. 

Ericsson hävdar samarbete och fördjupade sociala relationer ofta mynnar ut i en 

trygghet med andra. Hela människan påverkas av att röra på sig och framförallt växer 

de sociala relationerna eftersom samarbete har blivit en naturlig del. Däremot är 

kunskaperna om detta inte väl grundade hävdar Ericsson men samtidigt anser hon 

att om det finns problem med inlärningen, grovmotoriken och 

koncentrationsförmågan hos en individ finns det ett klart samband.  

Leken har en central roll i elevers utveckling hävdar Sandborg-Holmdahl och Stening 

(1993) och den är ett bra alternativ för att elever ska få möjlighet att utöva flera saker 

samtidigt. När eleverna leker och samtidigt är fysisk aktiva stärker de den motoriska 

utvecklingen samt att det även bidrar till perceptionsförmågans utveckling. 
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Perceptionsförmåga handlar om att personen ska kunna möta vardagen genom att 

identifiera, urskilja och utforska. 

Som lärare måste man tänka på att få in fysisk aktivitet i skolan framhåller Sandborg-

Holmdahl och Stening (1993) men även se till att det finns ett syfte och ett mål med 

de övningar som genomförs med eleverna. Det är mycket grundläggande att göra en 

planering med varierande övningar där alla känner att de kan (Sandborg-Holmdahl & 

Stening, 1993; Berg & Cramér, 2004). Om man själv som lärare deltar känns det mer 

naturligt för eleverna hävdar Berg & Cramér och det är grundläggande att låta 

övningarna ta tid. En viktig uppgift för lärarna blir därför att observera och under 

leken syns ofta bra hur individen ligger till i den motoriska utvecklingen (Grindberg 

& Langlo Jagtoin, 2000). Fysisk aktivitet bör användas i alla ämnen och utemiljön är 

också bra att använda sig av som lärare. Utvärderingen visar att barn känner glädje 

av att röra på sig men även självkänsla och de sociala relationerna hos eleven blir 

starkare (Rapport, 2005). Den inställning som barn skapar till fysisk aktivitet i 

barndomen finns även kvar när de är vuxna vilket betyder att barns möte med fysisk 

aktivitet ska vara bra (Faskunger, 2009). 

2.4 Projekt nationellt och internationellt om fysisk aktivitet i 

skolan 

2.4.1 Bunkefloprojektet   

För att ta reda på sambandet mellan barns skolprestationer, motorik och 

koncentration genomfördes forskning av Ingegerd Ericsson och studien fick namnet 

Bunkefloprojektet. Syftet med projektet var att se hur motorisk träning och annan 

fysisk aktivitet påverkar de olika aspekterna. Urvalet föll på årskurs 1-3 som fick 

förmånen att få 30 minuter motorisk träning varje vecka men även träna 

grovmotoriken dagligen. En annan grundläggande vinkling i projektet vara att 

studera hur matematiken och svenskan påverkades. Tre klasser studerades men 

endast två fick alltså de här förmånerna och den tredje fick ha vanlig undervisning 

(Ericsson, 2005).  

Som utgångsvärde användes olika test som gjorts på eleverna och tre år i rad skedde 

en uppföljning. Skillnaden i fysisk aktivitet blev stor eftersom de båda klasserna som 

fått förmånen hade 6 timmar fysisk aktivitet medan den utan endast hade 2 timmar. 

För att kunna se hur läsutvecklingen hängde samman med fysisk aktivitet använde 

man ett läsutvecklingsschema. Intresse fanns för att se om den motoriska 

utvecklingen påverkar individens förmåga att kunna sitta still och läsa (Ericsson, 

2005).  

Redan efter ett år visade resultatet att balansförmågan hos eleverna i de två klasserna 

som haft mer fysisk aktivitet var förbättrad. Efter två år hade förmågan att balansera 
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för eleverna blivit ännu starkare. Ett annat framsteg för de här eleverna var 

koordinationen av öga-hand. Enligt utvärderingen framkom det att de elever som 

haft stora eller små motoriska svårigheter gynnades mest av projektet. I årskurs 3 

hade de elever som arbetat med en timme motoriska övningar varje dag nått samma 

nivå som övriga i klassen. De barn med olika diagnoser hade också stor fördel av 

detta projekt och i årskurs 3 hade de samma koncentrationsförmåga som övriga i 

klassen och detta gällde även de barn som haft koncentrationssvårigheter men inte 

hade någon diagnos. Om man tittar på den motoriska utvecklingen hos de olika 

könen syns också en skillnad mellan grupperna (Ericsson, 2005).       

Den motoriska utvecklingen hos de barn som inte hade förmånen med extra fysisk 
aktivitet visade en ojämn fördelning med 83 % av pojkarna och 46 % av flickorna som 
hade god motorisk förmåga. I denna klass kunde man också konstatera att barn hade 
samma motoriska svårigheter i årskurs 2 och årskurs 3. Detta tyder på att skolan har 
en jätte viktigt uppgift för att hjälpa eleverna med deras motoriska utveckling. I den 
klass där de fått haft 6 timmar fysisk aktivitet i veckan visade det sig att 90 % av 
pojkarna och 94 % av flickorna hade god motorisk förmåga (Ericsson, 2005). 
Däremot såg man inte lika tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och 
koncentrationsförmåga. Efter ett år kunde eleverna i de klasser som fått mer fysisk 
aktivitet koncentrera sig bättre men ett år senare visade det inte lika stor skillnad 
(Ericsson, 2005). Läsutveckling visade sig hänga samman med den motoriska 
utvecklingen på grund av att de barnen med god motorisk utveckling i årskurs 1-2 
även hade bra läsförmåga och bättre resultat i nationella proven. Den muntliga 
förmågan påvekras inte alls på samma sätt som den skriftliga där man ser ett starkt 
samband (Ericsson, 2005).  
 
En positiv effekt av projektet var att elevernas resultat i matematik var betydligt 
bättre. De fick göra nationella proven och resultatet från dem visade att de fick 
resultat ungefär utifrån hur de låg i den motoriska utvecklingen. En djupare 
undersökning gjordes också för att ta reda på hur de olika områdena inom matematik 
påverkades. Rumsuppfattningen hade blivit de som utvecklats starkast för de här 
eleverna. En av orsakerna till det fina resultatet kan vara att utrymme har funnits för 
eleverna att utveckla sin grovmotorik genom mer fysisk aktivitet. Grovmotoriken har 
sedan varit en grund för finmotoriken som framförallt behövs inom matematiken. 
Ofta talar man om den proximo-distala utvecklingsprincipen. Genom att ha 
bollövningar med i verksamheten kan elevernas uthållighet stärkas och 
koordinationen av öga och hand blir bättre. Det är svårt att enbart med detta resultat 
redovisa för vad som exakt påverkade barnens utveckling. Om det var den extra 
fysiska aktiviteten eller de motoriska övningar som påverkade är omöjlig att säga och 
eventuellt var de båda två. Det är också grundläggande att komma ihåg att lärarbyte 
kan ha påverkat projektet (Ericsson, 2005). 
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2.4.2 Internationella studier 

Runt om i världen har olika studier med fysisk aktivitet genomförts, bland annat i 

Frankrike, Quebec, Kalifornien, Australien och Colombia har resultaten visat positivt. 

Däremot i de studier som utförts i New Brunswick och Hong Kong är resultaten inte 

lika positiva.  

Diskussionerna går ofta heta gällande den fysiska aktivitetens inverkan på 

skolprestationerna hävdar Trudeau och Shephard (2008) och fysisk aktivitet och 

gymnastik är grundläggande i skolan. Ämnet har även ventilerats hett i media och det 

sägs att både minnet och inlärningen påverkas positivt. Konditions och hälsomässigt 

bidrar självklart fysisk aktivitet med mycket och flera olika undersökningar och 

studier har gjorts för att kartlägga betydelsen av fysisk aktivitet i skolan. I Frankrike 

genomfördes en studie 1950 genom att observera två klasser. Resultatet visade att de 

elever som hade gymnastik på eftermiddagen och vanliga lektioner före lunch hade 

bättre prestationer i övriga skolämnen. En annan studie genomfördes i Trois-Rivieres 

regionen i Quebec på 1970-talet. Hela studien omfattade 546 elever från lågstadiet 

och de tilldelades 5 timmar fysisk aktivitet i veckan. De klasser som man jämförde 

resultatet med hade endast 40 minuter i veckan. Stora framsteg gjordes i matematik 

för de elever som hade mer fysisk aktivitet dock visade resultaten i engelska sämre. 

Trudeau och Shephard hävdar att en studie i Kalifornien visar på att även om man 

dubblar den fysiska aktiviteten visar ändå resultatet i andra ämnen bättre. En studie 

som gjordes i Australien bland 500 elever resulterade i förbättrad hälsa och även 

bättre matematikkunskaper. Betygen visade stiga betydligt i en studie med 287 

brittiska colombiansk barn där klassens lärare utförde fysisk aktivitet. En annan 

studie som genomfördes i Israel visade bättre resultat i matematik och läsning. 

Resultaten från olika studier är alltså övertygande och fysisk aktivitet är bra för alla. 

Undersökning i New Brunswick och Hong Kong visade dock att fysisk aktivitet inte 

förbättrade prestationerna i andra ämnen men däremot förbättrades barns 

självkänsla och samhörigheten med andra i skolan. Resultat från studier visar också 

att den mentala hälsan och välbefinnandet blir bättre. Fysisk aktivitet har också 

positiva effekter hos hyperaktiva barn där de hjälper dem bli tillfredställda.  

En av skolan betydelsefullaste uppgifter är att se till att barnen får ha fysisk aktivitet i 

skolan hävdar Sallis, McKenzie och Alcaraz m.fl. (1997) och ofta utnyttjas endast 50 

% av den utsatta lektionstiden. Eftersom en individ är beroende av fysisk aktivitet 

måste han/hon också vara aktiv utanför skolan. En 2-årig studie som gjordes i 

Kalifornien var SPARK och där delade man in elever i tre olika grupper när det gällde 

fysisk aktivitet. En grupp fick ha vanligt, en annan grupp fick ha en lärare som fått 

lära sig om fysisk och en tredje grupp en utbildad specialist inom fysisk aktivitet. För 

de två sistnämnda ingick sedan tre pass i veckan med fysisk aktivitet. Ett pass delades 

upp och det ena passet var inriktat på hälsa och det andra på motorik. Motivation och 
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kropp tränades genom till exempel aerobics medan gemenskapen tränades genom till 

exempel basket. Eleverna utbildades även en halvtimme varje vecka med hur de 

skulle utforma mål och lägga upp aktivitet utanför skolan. Sallis, McKenzie och 

Alcaraz m.fl. (1997) hävdar att resultatet visade att de elever som hade vanlig 

undervisning endast hade 17,8 minuter kraftig fysisk aktivitet medan den klassen 

som hade utbildad klassens lärare hade 32,7 minuter och den klassen med utbildad 

specialist 40,2 minuter . Värdena för antalet minuter per vecka med gymnastik blev 

38 minuter för vanliga, 64,6 för lärda läraren och 75,7 för specialisten.  

De här presenterade nationella och internationella studierna visar att fysisk aktivitets 

inverkan på barn inte är beroende av plats eller tid. Det grundläggande är att fysisk 

aktivitet finns med i barns undervisning och att de får möjligt att utöva den. Barns 

utveckling av motorik har en stark inverkan på hur prestationerna i matematik går. 

Det rörelseprojekt som pågår på Åland har också motoriken i fokus eftersom den 

avgör hur barnets fortsatta utveckling går.   

2.4.3 Sammanfattning av bakgrund 

Både Lpo94 och Ålp menar att fysisk aktivitet har en grundläggande roll i skolan och 

barn ska få vara aktiva i skolan varje dag. I barnets motoriska utvecklingsprocess är 

grovmotoriken första steget och barnet får aktivt öva rörelser innan det blir dags för 

automatisering av dem. Barnet kan få problem på andra håll i utvecklingen om inte 

automatiseringen av olika rörelser sker. Miljön har en betydelsefull roll och den 

påverkar elevernas koncentrationsförmåga i klassen. Ofta hänger motoriska 

svårigheter hos en elev ihop med en dålig självkänsla. Bunkefloprojektet undersöker 

sambandet mellan barns prestationer i skolan och fysisk aktivitet och de elever som 

haft mer fysisk aktivitet i skolan har presterat bättre i matematik, läsutveckling och 

balans. Runt om i världen har också flera studier gjorts för att studera fysisk aktivitets 

inverkan på barn och resultaten visar att fysisk aktivitet bland annat påverkar hälsan 

och när barn ska räkna matematik på ett bra sätt.  

3. Syfte och frågeställningar 

Jag avser att studera ett projekt som gäller fysisk aktivitet i en skola på Åland. Det 

övergripande syftet är att studera betydelsen av fysisk aktivitet i skolan ur ett 

pedagogiskt perspektiv. Mina forskningsfrågor är:    

- Vilka pedagogiska idéer ligger till grund för rörelseprojektet? 

- Vilken uppfattning har lärarna om fysisk aktivitets betydelse för barn och 

ungdomars lärande och utveckling? Vad grundar de sig på? 

- Hur ser elevernas möjligheter till fysisk aktivitet ut i klassrummet? 
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4. Metod 

Vid studien av det pågående rörelseprojektet av lärares uppfattningar och elevernas 

fysiska aktivitet i klassrummet har jag valt att använda såväl intervjuer som en 

observation. Denscombe (2009) hävdar att fler metoder stärker trovärdigheten i 

studien.  

4.1 Forskningsstrategi 

Nedan följer en översiktlig beskrivning över mina metodval. Senare i metodkapitlet 

kommer djupare beskrivningar på hur jag gått tillväga. 

För att studera bakgrunden till projektet och lärares uppfattningar gjorde jag flera 

intervjuer med olika lärare. Valet blev också att jag använde mig av en deltagande 

observation för att ta reda på vilka möjligheter eleverna har till fysisk aktivitet i ett 

klassrum. En studie som utförs på fältet kan liknas vid etnografisk forskning 

framhåller Denscombe (2009) eftersom precis som i etnografisk forskning är det 

grundläggande i deltagande observation att forskarens roll är dold. Precis som vid 

etnografisk forskning fick jag direkt kontakt med fältet, i detta fall en klass och sex 

lärare.   

Intervju som metod kräver att forskaren är påläst om ämnet hävdar Denscombe 

(2009) och det passar bra om forskaren är ute efter att ta reda på informanternas 

uppfattningar, vilka ofta måste studeras på djupet och det grundläggande i denna 

studie är informanternas uppfattningar. Kvale (1997) poängterar också att 

uppfattningarna är det centrala i kvalitativ forskningsintervju och intervjun 

förutsätter ett samspel mellan parterna. Det betydelsefulla är att få fram variation i 

det insamlade materialet så att den kvalitativa mångfalden avspeglas. För att inte låsa 

informanterna ställdes öppna frågor under intervjuerna och jag gick in i intervju med 

olika områden som skulle diskuteras, vilket Denscombe brukar nämna som 

semistrukturerade intervjuer. Kvale framhåller att innan planeringen av 

intervjufrågorna börjar är det grundläggande att skapa sig en överblick över hela 

studien. För att forskaren skall vara väl förbered kan en intervjuguide underlätta som 

hjälpmedel där de tydligt framgår vilka ämnen som skall tas upp med informanten. 

Kvale framhåller att kvaliteten i intervjun hänger samman med verifiering och analys. 

En viktig regel är att redovisa noggrant om hur utskrifterna av intervjuerna skett.  

En deltagande observation kan göras ute på fältet hävdar Denscombe (2009) där 

forskaren får möjlighet till direkt kontakt med det som ska observeras. När en 

observation utförs bör man alltid ha i beräkning att forskarens erfarenheter kan 

påverka resultatet och en deltagande observation är helt bunden till forskaren som 

person. För att inte störa i observationsstunden måste forskaren ha en bra placering, 
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en längre period på platsen och vara neutral. Deltagande observationen går ut på att 

inte någon känner till vad forskaren gör hävdar Denscombe och miljön förblir vanlig. 

4.2 Urval 

Det rörelseprojekt jag studerar har funnits sedan hösten 2009 på den skola där jag 

genomfört min praktik. Projektet involverar hela skolans personal och 11 lärare har 

ansvar över att deras egen klass får göra övningar med fysisk aktivitet. I skolan finns 

170 elever i årskurs 1-6 och de är uppdelade i 11 klasser. Två klasser har män som 

klasslärare medan övriga klasslärare är kvinnor. Av de 11 lärarna tillfrågades 5 

stycken av dem och grundaren till projektet om de ville delta i intervjuer och samtliga 

var positiva till deltagande. Grundaren av rörelseprojektet blev huvudinformant till 

projektets uppbyggnad. De fem klasslärarna och grundaren av rörelseprojektet kodas 

med fiktiva namn enligt tabell no. 1.    

Tabell no.1 

Förkortning Arbetat i 

skolan (år) 

Årskurs 

(för 

tillfället) 

Kön 

Annika > 15 år Årskurs 2 Kvinna 

Elin < 5 år Årskurs 3 Kvinna 

Bert > 15 år Årskurs 4 Man 

Inger < 5 år Årskurs 5 Kvinna 

Marita > 15 år Årskurs 6 Kvinna 

Sara 30 år Gått i 

pension, 

grundaren 

av projektet.  

 

Kvinna 

       

Lärarna valdes utifrån variation i arbetserfarenhet, antal arbetade år ute på fältet, 

kön och vilken årskurs de har för tillfället (se tabell no.1). Tre av informanterna har 

arbetet mer än 15 år i skolan medan två av dem arbetat mindre än fem år. De 

representerar varsin årskurs mellan 2-6. Samtidigt som jag hade min praktik i skolan 

utförde jag en deltagande observation i en årskurs 5 klass med 17 elever med syfte att 
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undersöka den fysiska aktiviteten under lektionstid. Klassen blev jag tilldelad efter att 

kollegiet i skolan tagit beslut om det, vilket innebär att jag själv inte kunnat påverka 

valet. I klassen observerades inte någon specifik elev utan jag iakttog hur ofta 

rörelseprojektet användes samt övriga rörelseaktivteter ur ett helhetsperspektiv.  

4.3 Etiska ställningstaganden 

Inför en fältstudie av det här slaget är det viktigt att tänka på de etiska situationer 

man kan ställas inför. Vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav är grundläggande 

etiska regler för att utföra en forskningsstudie och skydda informanterna.   

För att forskaren skall kunna genomföra en studie och samtidigt skydda 

informanterna måste de fyra kraven som ingår i individskyddskravet vara en central 

del. Informationskravet finns till för att informanten skall få ta del av upplägg av 

intervjuer och observationer. Samtyckeskravet är också viktigt och innebär att 

informanterna skall samtycka till deltagande och ifall informanterna är minderåriga 

krävs vårdnadshavarens samtycke. Nyttjandekravet innebär att de data forskaren 

samlar in i studiens syfte endast används i den specifika undersökningen. 

Konfidentialitetskravet finns till för att skydda informanternas identitet och 

forskaren måste kunna försäkra att informanterna förblir anonyma (Vetenskapsrådet 

2002).  

De informanter som intervjuades underättades direkt om syftet med min studie 

medan jag i den deltagande observationen valde det som Denscombe (2009) talar om 

som en dold roll. Denscombe hävdar att detta kan orsaka etiska problem eftersom att 

forskarens dolda roll gör att de som observeras inte kan ge samtycke till 

observationen. Om en dold observation genomförs bör forskaren se till att de som 

observeras inte far illa och att identiteten inte avslöjas. Informanterna som deltog i 

intervjuerna fick redan när jag frågade dem om de ville delta ta del av syftet med min 

studie. Det minskade risken för att de senare skulle ångra sig på grund av otrygghet 

med ämnet. För att intervjuerna och observationen skulle kunna genomföras krävdes 

samtycke från samtliga inblandade och lärarna valde själva att delta och det var en 

förutsättning för att kunna genomföra studien. Samtycke för observationen gjordes 

av klassläraren i årskurs 5 eftersom syftet inte var att observera eleverna utan 

verksamheten. Informanterna och läraren informerades också om att de som 

framkom i intervjuerna och observationen endast skulle användas i studien syfte. 

Eftersom konfidentialitetskravet är viktigt kan inte något av det som framgår i 

studien kopplas till informanterna vilket innebär att det endast är jag som har 

tillgång till den informationen och i studien har lärarna fått andra benämningar.  
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4.4 Datainsamlingsmetoder 

4.4.1 Genomförande av intervjuer  

Som forskare bör man tänka på att informera de personer som ska delta i 

intervjuerna i förväg om intervjuns längd. För att informanten inte heller ska känna 

sig låst under intervjuns gång är det viktigt att sitta i en lugn miljö. Intervjun bör 

också helst inledas med en fråga som handlar om något personligt till exempel 

informantens utbildning (Denscombe 2009). Kvale (1997) framhåller att forskaren 

bör vara uppmärksam och lyssna men även vara styrande under intervjuns gång.    

Innan jag började arbeta med intervjufrågorna läste jag tidigare studier och litteratur 

som handlade om barn och fysisk aktivitet. Fakta om hur jag skulle genomföra 

intervjun och andra viktiga tillvägagångssätt antecknades ner för att ge mig stöd. 

Därefter formulerade jag öppna intervjufrågor utifrån mina forskningsfrågor. Den 

första frågan formulerades personligt så att alla informanter skulle kunna svara på 

den och för att minska deras nervositet.    

Den pensionerade kvinnliga läraren som grundat rörelseprojektet kontaktades via 

telefon, informerades om studien och tid och plats bestämdes för vidare intervju. 

Intervjuerna utfördes i ett klassrum och ingen störande omgivning förekom. När vi 

tagit plats tillfrågades informanterna alltid om de accepterade bandinspelning och 

samtliga godkände. Som komplement till det gjorde jag även kontinuerligt 

anteckningar. För att minska nervositeten inleddes intervju med den personliga fråga 

som jag formulerat tidigare. En fördel för mig med en personlig intervju är att 

informanternas tonläge och ansiktsuttryck tydligt framkom. Under intervjuernas 

gång gjorde jag mitt bästa för att inte påverka informanterna på något sätt. 

Intervjuerna med de 5 lärarna tog en halvtimme var medan intervjun med grundare 

av rörelseprojektet tog en timme.  

4.4.2 Genomförande av klassrumsobservationen 

Under den deltagande observationen är det grundläggande att observatörerna inte 

störs. Beroende av forskarens tid ute på fältet när han/hon utför en deltagande 

observation samlas olika mängd data in och en längre period ger givetvis en mer 

detaljrik bild. Fältanteckningar under de deltagande observationerna är ett viktigt 

verktyg som måste göras kontinuerligt och forskaren ska ha det som en rutin. Med 

fältanteckningarnas hjälp kan forskaren dokumentera det som hänt under dagen. För 

att inte något ska glömmas bort från observationerna bör inte anteckningarna göras 

allt för sent (Denscombe, 2009).    

Till planeringen av den deltagande observationen hörde egentligen bara att jag 

bestämde att studera hur ofta rörelseprojektet användes samt övrig fysisk aktivitet. 
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Fältanteckningarna skulle vara ett hjälpmedel och papper och penna skulle alltid 

finnas till hands.     

Den deltagande observationen pågick under alla min 4 veckor som jag hade 

verksamhetsförlag utbildning och jag befann mig alltid i samma klass. Eftersom 

eleverna redan kände mig från förut fanns redan relationer uppbyggda. Under tiden 

som jag var med i klassen försökte jag vara som vanligt fast jag också observerade. 

Eleverna är vana med att jag ibland är med i klassrummet och för det mesta har 

penna och papper med mig, vilket gjorde att de inte märkte att jag observerade. Jag 

hade inte någon speciell plats i klassrummet eftersom det var en deltagande 

observation som ägde rum hela tiden. När eleverna fick möjlighet till att göra 

övningar från rörelseprojektet gjorde jag anteckningarna i efterhand eftersom jag inte 

visste när de skulle äga rum. Övriga rörelsemönster observerade jag också 

kontinuerligt men jag valde att göra anteckningar vid 12 tillfällen.   

4.5 Databearbetning och analysmetoder 

När jag analyserat mitt material har jag tagit stöd av Kvales (1997) analysmetod 

meningskoncentrering och Denscombes (2009) analysprocess. Kvales 

meningskoncentrering innebär att intervjuer förkortas ner och det väsentliga 

framhålls. En bra strategi för att forskare ska kunna koncentrera sig på ämnet under 

intervjun är att använda bandinspelning hävdar Kvale men det kräver också att 

forskaren sedan överför det muntliga som blivit inspelat till skriftlig text. Under 

transkriberingen får forskaren sedan ta många viktiga beslut och kartläggningen av 

materialet är viktigt för att få bort onödig information. Denscombe framhåller att 

analysprocessen av intervjuer och observationer sker i fem steg, förberedelse av data, 

förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data och presentation av data 

som forskaren hela tiden förflyttar sig mellan. Fältanteckningar under både 

intervjuer och observationer kan också analyseras och gällande intervjuerna ska de 

komplettera bandinspelningen. Processen för att finna olika samband i insamlat data 

innebär att forskaren måste lägga ner mycket tid på att läsa igenom materialet.  

När intervjuerna och observationerna genomförts började transkriberingen av de 

bandade intervjuerna och sammanställningen över observationsanteckningarna som 

utgör dataunderlaget tillsammans med fältanteckningar som utfördes under 

intervjuerna. Jag har valt att använda begreppet teman i mitt arbete.   

Först skedde transkribering av intervjuerna och jag lyssnade till informanternas 

beskrivningar och uppfattningar. Efter att transkriberingen av intervjuerna var klar 

sammanställdes materialet från intervjuernas fältanteckningar. Fältanteckningarna 

kompletterar intervjumaterialet och informanternas åsikter eller meningar belystes 

ytterligare. Dock gav de mig inte så mycket som jag hoppats på och anteckningarna 

var rätt tunna. Olika teman växte fram under bearbetningens gång av data och från 
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intervjun med grundaren av rörelseprojektet skapades tre teman, bakgrund, 

klassrumsmaterial och Afrikaresan. Från bearbetningen av data insamlat av de 

övriga fem lärarna skapades temanen, kroppsuppfattning, självkänsla, 

samarbetsförmåga, koncentrationsförmåga, motorik, planering och strukturering, 

elevers ålder, tillvägagångssätt, arbetserfarenheter och utbildning.    

När arbetet med att studera observationen tog fart började jag med att ta fram 

fältanteckningarna. Eftersom ingen bandinspelning skett var fältanteckningar de 

enda jag hade som skulle bearbetas. Efter att ha läst igenom anteckningarna från den 

deltagande observationen flera gånger började teman synas. De teman som bildades 

av den deltagande observationen var ”naturlig” fysisk aktivitet och lärarens 

medvetna upplagda aktiviteter.    

Det sista steget i min analysprocess är resultatanalysen där jag använt mig av 

triangulering. Jag har utgått ifrån mitt resultat och egna tolkningar för att sedan 

jämföra dem med läroplaner och styrdokument, tidigare studier och forskning.   

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Forskaren uppgift är att genomföra studierna på ett trovärdigt sätt och genom att 

tydlig redovisa hur detta görs styrks trovärdigheten. Kvale (1997) hävdar att 

trovärdighet och tillförlitlighet skall kontrolleras under alla forskningsprocessens 

stadier.  

Trovärdighet benämns ofta validitet och handlar om att forskaren gjort rätt metodval 

framhåller Denscombe (2009) och de data som samlats in genom metoderna ska 

täcka de som efterfrågas. Kvale (1997) hävdar att forskaren under studiens gång 

ständigt måste vara uppmärksam, ifrågasättande och kontrollerande för att stärka 

trovärdigheten. Om forskaren är ute på fältet hävdar Denscombe att forskaren har 

möjlighet att kontrollera det insamlade materialet. Denscombe berättar att mycket i 

en kvalitativ studie handlar om sociala bitar, vilka ofta inte går att upprepa. 

Intervjuernas trovärdighet kan kontrolleras genom att söka återkommande teman 

under en intervju samt om forskaren från tidigare har en vetskap om urvalet och dess 

kompetens.  Tillförlitlighet handlar om de instruments som använts i metodvalen och 

om de kan garantera att en annan forskare kan utföra studien med samma resultat. 

Uppmärksamhet bör dock riktas på att forskaren i en kvalitativ studie kan vara en del 

av instrumentet. Grundläggande för att studie skall vara tillförlitlig är tydliga 

instruktioner om metodval och analys.  

När jag genomförde studie var jag ute på fältet i 4 veckor där jag fick en nära kontakt 

med både intervjupersonerna och de jag observerade, vilket har stärkt trovärdigheten 

i studien. Eftersom jag själv varit en del av verksamheten under en längre tid har jag 

kunnat ta del av information både utanför intervjuerna och observationen som 
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kunnat bekräfta det som framkommit i dem. Under intervjuns gång upprepade jag 

ofta det som intervjupersonerna sa och kontrollerade med dem att jag inte förstått 

fel. Jag undersökte också om de som informanterna sa stämde genom att söka efter 

teman under intervjun. Under de utförande intervjuerna och observationen var jag 

ständigt neutral men samtidigt ifrågasättande. I intervjuerna och i den deltagande 

observationen var jag själv instrumentet och tolkningarna påverkas mycket av mig 

som person men eftersom jag själv hade en nära kontakt med fältet har jag goda 

erfarenheter som påverkar tolkningarna.  

5. Resultat 

Nedan följer först resultat från intervjun med grundaren av rörelseprojektet under tre 

teman, bakgrund, klassrumsmaterial och Afrikaresan. Därefter kommer resultatet 

från de fem lärarnas uppfattningar om fysisk aktivitets betydelse för barnen i skolan 

under fem teman, kroppsuppfattning, självkänsla, samarbetsförmåga, 

koncentrationsförmåga och motorik. Eftersom det handlar om lärarnas olika 

uppfattningar finns inte alla lärare med under varje tema. Sedan redovisas i vilka 

erfarenheter som deras uppfattningar grundar sig i under fem teman, planering och 

strukturering, elevers ålder, tillvägagångssätt, arbetserfarenheter och utbildning. 

Slutligen presenteras resultat från den deltagande observationen under temanen 

”naturlig” fysisk aktivitet och lärarens medvetna upplagda aktiviteter.  

5.1 Intervju med grundaren av rörelseprojektet 

5.1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till dagens rörelseprojekt sträcker sig ända till 1980-talet då Sara var 

med några andra kollegier på en föreläsning om fysisk aktivitet. På den tiden talades 

det mycket om barns problem i skolan men ingen sade någonsin något om på vilket 

sätt barn kan hjälpas. Föreläsning öppnade ett helt nytt tänkesätt eftersom föreläsare 

berättade om varför barn har problem i skolan och hur de kan bli hjälpta. 

Under åren som följde hade Sara ett nära samarbete med årskurs 1 lärare och till en 

början skulle han/hon tala om vilka barn som hade motoriska svårigheter och sedan 

skulle hon göra olika övningar med eleverna som hade motoriska svagheter, efter 

kontinuerlig träning skulle problemen försvinna. Klassens lärare uppfattade detta 

som ett utmärkt sätt att hjälpa barn på och tillsammans bestämde de att alla i barn i 

årskurs 1 skulle få utöva olika övningar med fysisk aktivitet. Två gånger i veckan 

delades klassen upp i halvklass och hon gick först iväg med hälften och gjorde 

övningar medan de andra var kvar i klassen och sedan bytte de. Utöver de här 

övningarna hade eleverna också en timme klassrumsgymnastik varje vecka. Under 

åren utvecklades också Afrikaresan som är en arbetsmetod som fångar upp barn med 

motoriska svårigheter.  
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Under hösten 2007 kontaktades Sara av Mariehamns stad som undrade om hennes 

tidigare arbetsmetoder var något att bygga vidare på eller om ett nytt arbetssätt 

måste utvecklas samt om hon skulle vara intresserad av att leda något sådant projekt. 

Projektet var tänkt att täcka årskurs 1-9 men tidigt kunde konstateras att ingen lärare 

på högstadiet skulle ta ansvar för ett rörelseprojekt och därför blev koncentrationen 

riktad mot årskurs 1-6. Till sin hjälp att utforma det nya projektet hade hon en annan 

gymnastiklärare och en sekreterare, de arbetade tillsammans under 2 år och använde 

både gammalt material och nya utvecklade idéer.  

Hösten 2009 var projektet färdigt och började i Mariehamns grundskolor. Ett projekt 

av detta slag kräver självklart mycket handledning och i början av hösten var 

kickoffen för projektet och samtidigt handledde Sara klasslärarna. I varje skola finns 

en rörelsegrupp som har ansvar över projektet och de ska också under våtterminen 

utvärdera och komplettera lådorna. Tanken är också att de olika skolornas 

rörelsegrupper kan träffas för att diskutera med varandra.        

5.1.2 Klassrumsmaterial 

En viktig del av materialet som tillhör projektet är de lådor som varje klass har en 

egen av. Lådan är anpassade efter den specifika årskursen och innehåller en pärm 

med tydliga instruktioner och scheman samt olika redskap. Varje årskurs har sitt eget 

tema på lådorna och materialet är anpassade efter övningar som passar bra för den 

specifika åldern. Tanken med lådorna var att allt skulle vara lättillgängligt och till och 

med musik och sånger finns färdigt. Orsaken till varför materialet ska vara 

lättillgänglig är att läraren ska slippa låna material från andra klasser och risken finns 

att övningen inte blir av om läraren varje gång måste springa iväg. Flera olika 

klassrum delar också på en gemensam redskapshörna som finns tillgängligt hela 

tiden för eleverna där de kan utföra olika övningar.   

5.1.3 Afrikaresan 

I projektet ingår också Afrikaresan som funnits med i skolan sedan lång tid tillbaka 

och där undersöker lärarna om eleverna har motoriska svårigheter. Barnen leker att 

de åker till Afrika och där nere måste de klara av olika situationer, till exempel att 

balansera på stockar och under resas gång får de också testa om de kan saker som en 

2 månaders baby till 7 årigt barn ska kunna genom olika roliga lekar. När Afrikaresan 

genomförs märks rätt snabbt om något barn har reflexer kvar då observatörer som 

finns i samma rum kan se detta beroende på hur eleverna exempelvis rullar. Läraren 

som för resan berättar för eleverna att det finns tre vuxna som också vill följa med på 

resan men att de är tvungna att anteckna ner för annars glömmer de bort, barnen 

accepterar detta genast och är mycket förväntansfulla på resan och ägnar inte en 

tanke åt observatörernas närvaro. Observatörer har tilldelats olika barn som de ska 

observera under resans gång och de bör kontrollera om det finns motoriska 
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svårigheten hos barnen och fylla i under antingen okej, lite svårigheter och stora 

svårigheter. Under resans gång får barnen bland annat åla för att lejonen inte ska se 

dem, rulla som stockar och balansera på linjer som föreställer flytande stockar.  

5.2 Intervjuer med övriga lärare 

5.2.1 Kroppsuppfattning 

När lärarna använder begreppet kroppsuppfattning handlar det om kontroll över den 

egna kroppen. Elin menar att hon i sin klass stött på problem som hon uppfattar kan 

ha ett starkt samband med utvecklingen av kroppsuppfattning hos barnen. Ofta när 

barnen är mindre har de problem med att kontrollera sin kropp och detta 

förekommer även när barnen börjar skolan. Ifall ett barn börjar utveckla en stark 

kroppsuppfattning tycker hon sig ha märkt att även barnet börjar utvecklas starkare 

inom andra områden. Övningarna som finns i klasslådan som kommer från 

rörelseprojektet uppfattar hon som betydelsefylla eftersom de sätter just 

kroppsuppfattningen i fokus. Hon uppfattar fysisk aktivitet som ett bra hjälpmedel 

för barnets utveckling och utvecklandet av kroppsuppfattning upplever hon som 

första steget i utvecklingen. Hon har även märkt i klassen att när eleverna sedan fått 

utöva övningar kontinuerligt börjar deras kunskaper över hur den egna kroppen 

fungerar stärkas. Annika är också övertygad om att utöva fysisk aktivitet är 

grundläggande för barnets utveckling av en god kroppsuppfattning men hon belyser 

att hon saknar teoretisk kunskap om det och att hennes antaganden är grundade i 

hennes erfarenheter. Hon upplever ett samband eftersom hon genom att använda 

massage och andra beröringsövningar i sin undervisning sett hur eleverna utvecklat 

kunskap om den egna kroppen. Den kunskapen har i sin tur gjort att eleverna känner 

sig tryggare i sin egen kropp vilket leder till att de vågar börja bygga upp sociala 

relationer. När barnen börjar i skolan återspeglas utvecklingen av barnets 

kroppsuppfattning tydligt eftersom problem ofta uppstår mellan klasskamraterna.      

5.2.2 Självkänsla 

Elin uppfattar att nästa steg, utvecklandet av en god självkänsla har en stark koppling 

med den tidigare nämnda kroppsuppfattningen. Hon har upplevt i sin undervisning 

att elever som utvecklat en stark kroppsuppfattning nästan automatiskt direkt också 

stärkt självkänslan. En stark självkänsla har i sin tur stor betydelse för barnets 

trygghet så väl på det individuella planet som i det sociala samspelet. Ofta har hon 

märkt att ett barn som utvecklat en stark självkänsla också börjar våga ta för sig mera 

i de teoretiska ämnena. Självkänslans betydelse syns också i de sociala relationerna 

och hon upplever att ett barn som har en väl utvecklad självkänsla också har en 

mycket god kompiskrets. Inger uppfattar också ett samband mellan den fysiska 

aktiviteten och självkänslan, hon uppfattar att mycket fysisk aktivitet kontinuerligt 

leder till en god självkänsla. Hon har också tydligt märkt vilka barn som har en sämre 
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självkänsla när de gjort övningar med fysisk aktivitet. Den dåliga självkänslan hos 

dessa individer kan sänkas ytterligare när känslor av orolighet och rädsla cirkulerar i 

dem när det är dags att genomföra en övning. Marita uppfattar också att det finns ett 

samband mellan motoriska svårigheter och självkänsla. Ett barn som är klumpigt 

beroende på grovmotoriken har inte utvecklats tillräckligt och känner sig självklart 

klumpig i situationer med andra vilket resulterar i en dålig självkänsla. Olika 

övningar med fysisk aktivitet kan hjälpa de motoriska problemen och när de 

försvunnit blir barnets självkänsla direkt starkare.     

5.2.3 Samarbetsförmågan 

Bert uppfattar olika övningar med fysisk aktivitet bland annat från rörelseprojektet 

som betydelsefulla i barns utveckling. Han har upplevt att kontinuerlig fysisk aktivitet 

stärker samarbetsförmågan och då stärks de sociala relationerna i klassen. De sociala 

relationerna är i sin tur otrolig avgörande för klassrumsklimatet. De olika 

samarbetsövningar som hör till rörelseprojekt anser han är bra utformade för att 

barnen samtidigt som de övar fysisk aktivitet bygger upp en förståelse för varandra 

genom att de samarbetar. Inger uppfattar också att fysisk aktivitet är ett bra medel att 

använda om målet är att utveckla samarbetsförmågan. Hon upplever att gott 

samarbete hänger ihop med en god gemenskap, vilket i sin tur stärker elevens 

trygghet i skolan. En annan positiv effekt av att utöva fysisk aktivitet och samtidigt 

samarbeta är att eleverna utstrålar glädje. Marita uppfattar också att 

samarbetsövningar genom fysisk aktivitet påverkar gemenskapen i klassrummet 

positivt eftersom barnen får göra något tillsammans.  

5.2.4 Koncentrationsförmågan 

Annika menar att mycket i skolan för barnet handlar om att kunna koncentrera sig 

och rikta uppmärksamheten rätt. En del barn kan koncentrera sig längre än andra 

men vid någon tidpunkt måste alla röra på sig annars försvinner koncentrationen. 

Annika har upplevt positiv respons från elevernas koncentrationsförmåga när hon 

efter en stund tufft arbete bryter för lite fysisk aktivitet. De är som att barnen får en 

möjlighet att ladda om batterierna och kan med ny energi gå in i nästa tuffa 

arbetsperiod. Hon belyser dock att direkt efter en övning kan barnen vara lite 

uppspelta men detta lägger sig ofta efter en stund och sen blir prestationerna bättre 

igen. Bert uppfattar ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och inlärning eftersom 

fysisk aktivitet ofta bidra till att koncentrationsförmågan förbättras. En problematik 

han upplever runt detta är att man ofta blir och påpeka till eleven att han/hon ska 

koncentrera sig istället för att utföra en övning med fysisk aktivitet, vilket barnet 

antagligen är i behov av. Som lärare bör man också vara uppmärksam på att 

problemet kan bero på att barnet har någon reflex kvar. Om koncentrationsförmågan 

är dålig och problemet är att någon reflex finns kvar då måste denna elev få hjälp. 

Bert uppfattar också fysisk aktivitet som viktigt för koncentrationsförmågan eftersom 
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en koncentrationssvårighet kan bero på miljön. Inger tycker också att fysisk aktivitet 

har en stor betydelse för att barnen ska kunna koncentrera sig och hon har själv 

märkt det i sin klass. Många barn i hennes klass kan ha svårt att sitta still och hon 

tror det kan bli bättre av fysisk aktivitet.   

5.2.5 Motorik  

Marita uppfattar också fysisk aktivitets samband med de som tidigare lärare nämnt 

som väsentlig men hon belyser också att en individens motorik påverkas. En del barn 

behöver öva grovmotoriken före de kan börja automatisera rörelser som är 

nödvändiga för den övriga utvecklingen. Därför är det nödvändigt att rörelser 

automatiseras menar hon så barnet inte stannar i utvecklingen. För många negativa 

motgångar för barnet kan lätta leda till ett tungt mönster och problem med att klara 

sådant som andra barn kan leder ofta till att barnet vägrar delta i stora delar av 

skolans verksamhet däribland gymnastiktimmar. Marita berättar också om att en del 

barn kan ha reflexer kvar i årskurs 5 om de inte fått hjälp när de var små och hade 

motoriska svårigheter.  

”En gång var det en pojke i årskurs 5 som hade problem att simma vilket berodde på att 

han hade en reflex kvar” (Marita). 

Marita berättar att barn kan få problem under skolåren med att utföra olika saker 

samtidigt om de har reflexer kvar. Genom att göra olika övningar kan reflexerna 

arbetas bort. Reflexerna har också de en stor betydelse för barnets utveckling i skolan 

för om de finns kvar kan barnet ha svårt med att utföra vissa saker.    

5.2.6 Planering och strukturering 

Annika uppfattar fysisk aktivitet som något som borde finnas varje dag i skolan.  Hon 

utför varje dag olika fysiska aktivteter med barnen och hon har ofta inplanerade pass 

med fysisk aktivitet på dubbeltimmarna på morgnarna. Hon framhåller att egentligen 

borde de teoretiska ämnena vara på förmiddagen och de praktiska på 

eftermiddagarna men så är det ju självklart inte alltid. Hon upplever att barnen har 

mer ork på förmiddagarna men hon är noga med att inflika att när de är dubbelpass 

på morgonen är fysisk aktivitet en nödvändighet. Elin upplever även hon att det 

behövs någon form av rörelse för barnen när de är dubbelpass på morgonen och hon 

använder sig av röris(en cd-skiva med musik och rörelseövningar för eleverna som 

ursprungligen kommer från Friskis&Svettis). Ofta planerar hon in röris färdigt på 

lektionerna men biland improviserar hon också. Hon försöker också få in fysisk 

aktivitet i engelska, bild och musik där hon i till exempel engelskan rimmar och gör 

klappramsor samtidigt. Bert berättar att de allra flesta barn mår bra av en 

verksamhet där fysisk aktivitet är ett naturligt inslag. Han upplever att det är bra och 

bryta en lektion om det blir för segt. På morgnarna när eleverna har långpass brukar 

han använda någon rörelseaktivitet för han upplever att de brukar vara trötta. När 
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han gör sin planering försöker han alltid lägga in fysisk aktivitet i schemat men han 

gör även övningar med barnen om han ser att de behövs. Inger försöker så ofta de 

finns tid använda sig av material från rörelseprojektet. Hon framhåller dock att det 

inte blir så ofta som hon skulle vilja. När hon planerar försöker hon sätta in rörelse i 

schemat men hon improviserar också då det behövs. Marita hävdar att det genialiska 

vore att ha fysisk aktivitet efter lunch eftersom många av eleverna då är trötta och de 

allra minsta barnen borde ha fysisk aktivitet under lektions tid egentligen var 15 

minut. Fysisk aktivitet finns också med i planeringen men om barnen är i behov av 

fysisk aktivitet gör hon något mer med dem.  

”Det viktiga är att man gör någonting med barnen” (Marita).   

5.2.7 Elevernas ålder 

Bert menar att en viktig sak när det gäller fysisk aktivitet är att lekarna är anpassade 

efter elevernas ålder. Han upplever att äldre barn orkar sitta länge men ändå borde 

alla ha lika mycket fysisk aktivitet. Unga elever behöver oftare röra på sig medan det 

hos de äldre inte lika lätt syns. Annika är osäker om behovet av fysisk aktivitet är 

beroende av barns ålder men hon upplever att äldre barn orkar koncentrera sig 

bättre. Inger tror att alla barn är i behov av lika mycket fysisk aktivitet och åldern 

spelar nog inte någon roll utan det viktiga är att övningarna är anpassade efter 

barnens ålder. Marita framhåller även detta och hon poängterar att upplägget av 

övningar är mycket viktiga. Hon uppfattar att behovet av fysisk aktivitet är lika stort 

både hos yngre och äldre elever men övningarna i årskurs 1 bör vara inriktade på 

motorik medan det i årskurs 6 ska vara mer inriktat på kondition. Elin framhåller 

även hon att en viktig sak när man planerar övningar är att möta eleven på 

hans/hennes egna nivå.  

5.2.8 Tillvägagångssätt 

När Annika utför fysisk aktivitet med barnen använder hon sig av de färdiga 

övningarna som finns i pärmen men även andra lekar och ibland väljer hon också att 

släppa lektionerna helt och gå ut med barnen i naturen. Hon använder inte allt 

material från rörelseprojektet utan det som hon känner sig trygg i. Elin använder sig 

mest av röris som är en cd-skiva där tydliga instruktioner tillsammans med musik 

hörs, eleverna och läraren skall följa instruktionerna och göra övningarna. Hon 

poängterar dock från egna erfarenheter att lärarens deltagande är viktigt för att 

eleverna ska våga utföra övningarna. Bert använder också material från 

rörelseprojektet emellanåt men ibland tar han med sig barnen ut på en 

utomhusrunda. När behovet finns hos barnen får de också gå en runda inomhus som 

är klassens speciella runda.  Marita är en flitig användare av materialet som hör till 

rörelseprojektet och använder det 3-4 gånger i veckan och hon anser att fysisk 



29 

 

 

 

 

aktivitet är viktigt i alla åldrar. Ibland går hon även utomhus med sin klass för att 

varierar undervisningen.  

5.2.9 Arbetserfarenheter  

Förhållningssätt till fysisk aktivitet i klassrummet från lärarens sida grundar sig i 

erfarenheter ifrån arbetslivet. Lärarna har upplevt mötet med rörelseprojektet på 

olika sätt och erfarenheter från arbetslivet har haft stor betydelse. Speciellt har 

arbetserfarenheten och bekantskapen med skolan och övningar som funnits tidigare i 

skolan haft stor betydelse för hur lärarna hantera det nya projektet. Annika, Bert, och 

Marita har arbetat i skolan över 15 år och har genom åren fått en nära kontakt med 

Saras arbetsmetoder och fysisk aktivitet har varit en naturlig del av skolan. 

Erfarenheterna har gjort att de känner sig betydligt tryggare med det nya projektet 

och innehållet än vad lärare som arbetat en kortare tid i skolan gör. Elin och Inger 

har arbetat i skolan lite mer än 2 år och de uppfattar det som svårt att få in olika 

övningar från rörelseprojektet i undervisningen. En av orsakerna till varför Elin har 

svårt med att få in övningar med fysisk aktivitet under lektionerna är att hon inte 

riktigt vet vad hon ska ta bort istället. Hon poängterar att klassen är rätt stor och fast 

aktiviteterna endast ska ta en kort stund tar det tid när man gör något med så många 

elever. Inger upplever samma sak och hon framhåller att tidsbristen är största 

orsaken till varför fysisk aktivitet inte alltid finns i hennes undervisning. Marita som 

arbetat mer än 15 år i skolan framhåller att lärare som arbetat en kortare tid ofta 

känner en otrygghet och vill hålla sig till standardämnena. Ett annat problem som 

Elin och Inger upplever är att de ibland också är svårt att veta när de är passligt att 

bryta med en aktivitet. Annika och Bert berättar också om problematiken vid vissa 

situationer när det är svårt att vet när man ska bryta. 

”När man som lärare arbetar med rörelseprojektet är det i början svårt att hitta rätt 

tidpunkt för att bryta och ha fysisk aktivitet men med tiden finner man en trygghet och 

hittar rätt tidpunkter” (Annika).  

5.2.10 Utbildning 

Lärarnas användning av fysisk aktivitet grundar sig också i deras utbildning. För alla 

lärare förutom Elin lyste fysisk aktivitet utanför gymnastiktimmarna med sin 

frånvaro i utbildningen. Annika gick sin utbildning i Sverige och blev lågstadielärare 

och när hon sedan skulle undervisa på Åland fick hon läsa till 20 poäng. I hennes 

utbildning talades det aldrig om fysisk aktivitet eller klassrumsgymnastiks betydelse. 

Bert är utbildad klasslärare han också men i Vasa och han hade gymnastik som ett 

specialiseringsområd. Elin har också utbildat sig till klasslärare och hennes 

huvudämne har varit bild och hon har sedan också valt att läsa svenska och musik. 

Hon fick i alla fall lite kontakt med fysisk aktivitet i musiken men det framgick aldrig 

något annat om fysisk aktivitet i klassrummet. Därför valde hon också en kurs som 

innehöll idrott och hälsa. Inger har även hon också utbildat sig till klasslärare i Gävle 
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och inte heller hon fick bekanta sig med fysisk aktivitets betydelse för barn. Marita är 

också utbildad i Vasa och hon fick kontakt med fysisk aktivitet eftersom hon blev 

utbildad klasslärare och gymnastiklärare.    

5.3 Fysisk aktivitet i klassrummet 

Den deltagande observationen från de 4 veckorna visar både positiva och negativa 

saker. Eleverna har rikt med tillgång på egen fysisk aktivitet men däremot saknas 

lärarens planerade fysiska aktivitet.  

5.3.1 ”Naturlig” fysisk aktivitet 

Eleverna i klassen får utöva fysisk aktivitet om de själva tar initiativ till det. I klassen 

sitter eleverna vid runda bord och för att hämta sina saker är de tvungna att gå till ett 

skåp vid väggen. Varje gång de behöver hämta något måste de stiga upp och då får de 

samtidigt röra på sig vilket inverkar positivt på dem. Lim och sax finns på en bänk 

vilket innebär att eleverna även måste gå för att hämta det. När läraren föreläser får 

eleverna sitta hur de vill och en del gungar på eller står lutande mot stolen. Hon 

uppmanar dem även att göra massage på varandra när hon har högläsning.  

Det positiva med detta rörelsemönster i klassen är att eleverna inte behöver sitta helt 

stilla och de får möjlighet att samla nya krafter. De inbyggda momenten som gör att 

eleverna måste röra på sig är positiva eftersom de får en paus i den vanliga 

undervisningen. Läraren borde dock i visa fall vara observant och inte låta elevernas 

”naturliga” fysisk aktivitet göra att de ibland glömmer skolarbetet. Problematik finns 

dock eftersom detta nästan endast är den fysiska aktivitet som förekommer. Fysisk 

aktivitet ska finnas i undervisningen på grund av att bland annat elevernas motorik 

ska övas och genom de möjligheter de nu har till fysisk aktivitet får de inte ofta ta del 

av någon sådan. Problematik som också kan uppstå när fysisk aktivitet inte finns med 

i planeringen är att den lätt glöms bort.  

5.3.2 Lärarens medvetna upplagda aktiviteter 

Läraren har inte haft mycket inplanerad fysisk aktivitet för eleverna. Under fyra 

veckor har övningar från rörelseprojektet endast använts en gång. Utöver det har 

läraren vid ett tillfälle låtit eleverna dansa och då var läraren själv med och deltog. 

Under en engelskalektion har eleverna en gång fått lära kunskap samtidigt som de 

gjort en klappramsa. När övningen med fysisk aktivitet från rörelseprojektet 

genomfördes samt dansen kände sig många elever bekväma och de syntes framförallt 

på deras glädje. Långt back i klassen stod några elever och vågade knappt röra på sig. 

De kände sig mycket obekväma och de framgick när de försökte göra sig ”löjliga”. De 

framgick tydligt i dansen att de inte kunde göra de steg som andra elever gjorde och 

deras rörelser var klumpiga.    
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6. Resultatanalys  

Nedan har jag utgått ifrån mitt resultat och satt dem i förhållande till mina 

analysteman vilka har samma utformning som forskningsfrågorna.  

6.1 Pedagogiska idéer ligger till grund för rörelseprojektet 

En informant i min studie menar att rörelseprojektet ställer stora krav på lärarna 

eftersom allt ansvar för elevernas utövande av fysisk aktivitet läggs på läraren. En 

klass som inte har en engagerad lärare får exempelvis inte möjligheten att använda 

sin klassrumslåda. Grindberg och Langlo Jagtoin (2000) anser att läraren får en 

viktig roll att kartlägga hur eleverna ligger till i den motoriska utvecklingen men som 

nämndes i min studie har läraren eget ansvar och om han/hon väljer att inte lägga 

ner tid på övningar med fysisk aktivitet växer problematiken och frågan blir då när 

läraren har möjlighet att kartlägga barnets motoriska utveckling. Sallis och McKenzie 

m.fl. (1997)  framhåller genom studien SPARK att lärare som har fått handledning 

och utbildning i ämnet har betydligt mer fysisk aktivitet med sina elever. Ålp 

framhåller att betydelsen av den motoriska utvecklingen under elevernas första år i 

skolan är grundläggande för den fortsatta utvecklingen hos individen. En informant 

uppfattar att lärarens intresse tillsammans med användandet av Afrikaresan kan 

fånga upp barn med motoriska svårigheter redan i årskurs 1 och även Ericsson 

(2005)  belyser att de första åren är avgörande och barn som inte får hjälp kan stanna 

upp i utvecklingen. En informant uppfattar att en av orsakerna till framgångarna med 

Afrikaresan är att barnen inte misstänker att någon observation sker utan barnen tror 

det är en lek. Sandborg-Holmdahl och Stening (1993) menar också att leken är ett bra 

verktyg att använda sig av där de får möjlighet att utöva fler saker samtidigt.    

Tidigare framgick att rörelseprojektet ställde stora krav på klassens lärare men 

faktum är att varken Lpo94 eller Ålp hävdar att fysisk aktivitet bör vara en del av 

undervisningen i klassen. Mariehamns stad har tagit detta i egna händer och valt att 

satsa på fysisk aktivitet i skolan. Deras val stärkas av Trudeau och Shephard (2008) 

som visar positiva resultat från många olika studier runt om i världen. Ofta visar 

elever framsteg inom matematik och läsning när fysisk aktivitet förekommer 

regelbundet för eleverna, vilket Ericsson (2005) också uppmärksammar.   

6.2 Lärarnas uppfattningar om den fysiska aktivitetens 

betydelse  

Nedan följer lärares uppfattningar om hur fysisk aktivitet påverkar barns och 

ungdomars lärande och utveckling. Lärarnas uppfattningar grundar sig i deras 

erfarenheter och utbildning.  
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En informant uppfattar att trygghet är viktigt för att eleverna ska kunna känna sig 

motiverade att gå där varje dag och för att deras utveckling inte ska hämmas. En 

känsla av trygghet är otroligt betydelsefullt för att ett barn ska trivas i skolan och 

barnet måste känna trygghet i både det sociala samspelet samt på det individuella 

planet. En annan informant hävdar att små barn ofta känner en otrygghet med sin 

kropp och de känner sig klumpiga, vilket försvårar situationer med andra. En viktig 

del för att känna trygghet är att en individs automatisering fungerar och ibland är 

visa rörelser nödvändiga att öva för att eleven vidare ska kunna utvecklas. Grindberg 

och Langlo Jagtoin (2004) menar att kroppsuppfattningen kan vara en sak som 

stannar upp i utvecklingen på grund av brist på att få automatiserade rörelser. Ibland 

kan det också leda till att barnet utesluts från kompiskretsen. En annan informant i 

studien hävdar vidare att om barnet ska få möjlighet till att automatisera olika 

rörelser måste barnet regelbundet få öva grovmotoriken. Utvecklande av 

kroppsuppfattning är enligt flera av mina informanter det första steget i utvecklandet 

av tryggheten i sig själv, vilket ytterligare belyser hur viktig automatiseringen är för 

utvecklandet av elevernas inre trygghet. För att en inre trygghet ska skapas är 

individen beroende av utvecklingen av tidigare nämnd kroppsuppfattning. Problem 

med kroppsuppfattning påverkar ofta också viljan och tryggheten av att våga vara 

med i lekar, vilket Grindberg och Langlo Jagtoin (2004) även uppmärksammar. 

Informanten menar vidare att god kroppsuppfattning resulterar i en god självkänsla, 

vilket Ericsson (2005) hävdar ofta hänger samman med motoriska svårigheter.  

En informant hävdar att det på lektionerna i klassrummet är viktigt att eleverna kan 

vara uppmärksamma och klassrumsmiljön är en stark påverkande faktor för 

koncentrationsförmågan. Precis som Ericsson (2005) berättar anser han att fysisk 

aktivitet bör finnas för att kunna motivera eleverna. Ericsson menar att de finns två 

olika sorter koncentrationssvårigheter och den sekundära koncentrationssvårigheten 

beror ofta på situationen. I min studie menar en annan informant att ett barn med 

motoriska svårigheter lätt kan hamna i en ond cirkel. Barnet kan få det jobbigt på 

idrottslektioner eller under en lek för att han/hon inte kan göra det som andra barn 

kan. Resultatet visar att rörelseprojektet är bra att använda för då ska alla barn delta 

och övningarna är så utformade att barnen ska öva samarbete. Flera informanter 

framhåller att om barnen kontinuerligt får öva på att samarbeta ökar de samtidigt 

förståelsen för varandra och gemenskapen i klassen blir starkare, vilket Ericsson 

(2005)också hävdar förstärker barnets trygghet i de sociala relationerna.  

Informanterna i min studie lägger alla in fysisk aktivitet i sin planering men det är 

inte alltid som tid finns för att genomföra dem. Några av informanterna menar att de 

även improviserar när det behövs. Sandborg-Holmdahl och Stening (1993) hävdar att 

skapa mål med övningarna som genomförs är viktigt samt att variationen av övningar 

är stor. En annan informant hävdar att läraren har en viktig uppgifts i att möta varje 
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elev på dens egna nivå. Alla barn har olika erfarenheter och om barn möter för 

mycket motstånd i en allt för svår övning tappar han/hon motivationen. Flera av 

mina informanter framhåller att övningarna borde anpassas efter ålder och det är 

därför varje årskurs tilldelats en egen låda med tillhörande material. Materialet är 

anpassat efter det som barnen i den specifika åldern behöver träna på. Sandborg-

Holmdahl och Stening (1993) framhåller också att en känsla av att klara av en övning 

med fysisk aktivitet är viktig för barnets fortsatta vilja. Resultatet visar att 

informanterna låter barn ha fysisk aktivitet under långpass och en informant hävdar 

att egentligen borde mindre barn ha fysisk aktivitet varje kvart. Detta är alltså inget 

som Ålp framhåller utan skolan och framförallt lärarna själva har tagit detta ansvar 

och deras inställning till fysisk aktivitet är tydlig. Att införa mer fysisk aktivitet i den 

vanliga undervisningen är positivt eftersom precis som Sallis, Mckenzie och Alcaraz 

m.fl. (1997) hävdar får barnen endast utöva fysisk aktivitet 50 % av tiden på 

gymnastiktimmarna.  

Två av informanterna i min studie upplever ibland problematik när fysisk aktivitet 

ska vara med i undervisningen. De saknar rutiner av att ha fysisk aktivitet i 

undervisningen och allt för lätt utesluter de den fysiska aktiviteten. Som tidigare 

nämnts belyser varken Lpo94 eller Ålp att elever ska genomföra fysisk aktivitet i 

klassrummet. Däremot menar Faskunger (2009) att barn borde få röra sig 60 

minuter varje dag i skolan och när läraren i studien inte vågar släppa den vanliga 

undervisningen uppfyller de inte den rekommendationen. Rörelseprojektet har givit 

lärarna eget ansvar att bestämma och en informant hävdar att efter ett tag när man 

arbetat med fysisk aktivitet skapar man sina egna rutiner.  

6.3 Elevernas möjligheter till fysisk aktivitet i klassrummet  

Resultatet från observationerna visar att en del barn reagera negativt när fysisk 

aktivitet inte utförs kontinuerligt och istället för att utföra övningen blir barnen och 

känna sig otrygga när övningar med fysisk aktivitet förekommer alltför sällan. Istället 

för att känna glädje när de ska göra övningar börjar de ”löjliga” sig och ibland vägrar 

de till och med att vara med. Därför är det grundläggande om man vill ha en positiv 

inverkan att övningar med fysisk aktivitet sker kontinuerligt, vilket Berg och Cramér 

(2004) också belyser.   

Mina observationer visar att läraren också har en grundläggande uppgift när han/hon 

planerar sin undervisning. Läraren i observationen planerade inte någon fysisk 

aktivitet och om fysisk aktivitet inte läggs in i schemat kan tidsbrist lätt göra att det 

glöms bort, vilket tydligt framkom i observationerna. I enlighet med Berg och Cramér 

(2004) visar mina resultat att lärarens deltagande i övningar är viktig för att skapa en 

känsla av gemenskap i klassen. Sandborg-Holmdahl och Stening (1993) hävdar också 

att läraren har en viktig roll och måste planera mål med de övningar som utförs. 
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Avslutningsvis för att förstärka lärarens betydelsefulla roll i klassrummet kan nämnas 

att Trudeau och Shephard (2008) hävdar att olika studier runt om i världen visar att 

tid och plats för fysisk aktivitet inte har någon betydelse bara fysisk aktivitet 

förekommer.    

7. Diskussion 

Nedan presenteras först en metoddiskussion där min studies metodval diskuteras 

samt hur man skulle ha kunnat ta ytterligare hjälp av enkätundersökning. Därefter 

diskuteras styrkor och brister i min studies trovärdighet och tillförlitlighet. Sedan 

följer resultatdiskussionen där jag återkopplar till syfte och forskningsfrågor samt 

diskuterar min syn på fysisk aktivitets betydelse för eleverna i skolan i förhållande till 

litteratur och mitt resultat. Därefter diskuteras vilka konsekvenser denna studie kan 

ha för mig, andra lärare och lärarstudenter. Slutligen knyts diskussionen ihop med 

inledningen och eventuell vidare forskning presenteras.  

7.1 Metoddiskussion 

Mitt val av att utföra både intervjuer och en observation har stärkt min kvalitativa 

studies trovärdighet. Intervjuerna har löpt på bra och jag anser att den detaljrika 

information jag var ute efter kom fram. Dock blev resultatet av den deltagande 

observationen både tunn och detaljrik på samma gång. Den tunna informationen var 

att rörelseprojektet nästan aldrig användes men däremot fick jag en detaljrik bild 

över hur elevernas övriga fysiska aktivitet såg ut och det kan nästan liknas vid ett 

rörelsemönster. Innan jag skulle genomföra den deltagande observationen oroade jag 

mig för att läraren skulle bli påverkad av mig dock verkar hon inte påverkats 

överhuvudtaget och det beror antagligen på att hon inte visste när jag observerade. 

Denscombe (2009) framhåller att ofta kan situationer studeras på djupet under 

deltagande observationer. Eftersom jag enbart utförde observationerna i en klass kan 

resultatet inte återspegla övriga klassers aktivitet. Om jag skulle varit ute efter det 

skulle jag ha behövt spendera avsevärt mycket mer tid ute på fältet. Intressant skulle 

det också ha varit och undersökt fenomenet från elevernas sida eftersom de kanske 

upplever utövandet av fysisk aktivitet på ett annat sätt än lärarna. 

Trovärdigheten i min studie är stark eftersom valet av intervjupersonerna var noga 

planerat och jag fick direktkontakt med källorna ute på fältet. Genom att söka teman 

under intervjuernas gång och även samla på mig egen erfarenhet ute på fältet fick jag 

en god uppfattning om det insamlade data. Kvale (1997) menar att studiens 

trovärdighet ofta bedöms utifrån forskarens tidigare vetenskapliga insatser och 

eftersom denna studie är min första sänks trovärdigheten i min studie. En brist i min 

studies trovärdighet är utrskriftmomentet eftersom precis som Kvale hävdar är det 

svårt att veta att inte något betydelsefull utelämnats från intervjuerna och 

problematiken finns också om texten jag valde var den rätta. Ett problem som bör 
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uppmärksammas är att jag undersökte ett specifikt rörelseprojekt som inte finns på 

alla skolor och därför kan man inte utföra direkt samma studie vid en skola utan 

projekt. Däremot kan man använda underlaget som jag använde till intervjuerna med 

de fem övriga lärarna. Precis som Denscombe (2009) framhåller är informanterna 

några speciella valda personer och detta är en nackdel för min studies tillförlitlighet.  

Min studie skulle vara bra för lärarkåren på skolan att läsa för att få dem att 

reflektera över sin egen klassrumssituation och vad fysisk aktivitet innebär för 

eleverna.   

7.2 Resultatdiskussion  

Mitt slutresultat visar att lärarna uppfattar sambandet mellan fysisk aktivitet och 

barns utveckling som starkt. Före denna studie genomfördes hade jag inte någon 

stark vetskap om fysisk aktivitets betydelse för barns utveckling. Jag hade hört att det 

pågick ett rörelseprojekt i en skola i Mariehamn men visste inte vad det innebar. 

Under tiden jag genomförde mina intervjuer samt den deltagande observationen 

växte betydelsen av fysisk aktivitet i den vanliga undervisningen för mig. Några lärare 

hävdar att kroppsuppfattning och självkänsla hänger samman med fysisk aktivitet 

och det framgick också tydligt i min observation eftersom de elever som uppträde 

”löjligt” under dansen både hade försvagad kroppsuppfattning och självkänsla. 

Eftersom fysisk aktivitet för de flesta elever i till exempel dansen är något roligt finns 

det goda förutsättningar för att utveckla en god samarbetsförmåga mellan eleverna. 

Några informanter nämnde också detta och genom kontinuerlig fysisk aktivitet övas 

samarbete och det stärker klassens gemenskap. Eftersom lärarnas uppfattningar om 

sambandet mellan elevernas utveckling och fysisk aktivitet är så stark kan konstatera 

att lärarens roll blir viktigt. Läraren har framförallt ansvaret att se till att eleverna får 

möjlighet att ta del av fysisk aktivitet i undervisningen samt kartlägga framsteg och 

svårigheter. Framsteg hos eleverna lär ta tid och de syns nog betydligt snabbare i 

samarbetsförmågan än i utvecklande av kroppsuppfattning och självkänsla.  För att 

se sambandet mellan de två sistnämnda och fysisk aktivitet bör lärarna följa sin klass 

flera år. Om eleverna får möta fysisk aktivitet i klassen varje dag får de en roligare och 

mer varierad skoldag där de alla vågar delta och känna glädje. När jag funderar ser 

jag fördelarna med fysisk aktivitet ur tre olika perspektiv och det första perspektivet 

är att fysisk aktivitet ger de elever som är i behov av regelbunden träning på grund av 

problem med automatisering och grovmotorik en unik chans att dagligen öva sin 

motorik. Det andra perspektivet är den kunskapsökning som fysisk aktivitet bidrar 

med för de barn som lär sig bäst genom att röra på sig samtidigt som de inhämtar 

kunskap. Det tredje perspektivet är att fysisk aktivitet lockar fram glädje och skratt 

och det leder till en positiv inställning som eleverna kan bära med sig hela dagen.  
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Trudeau och Shephard (2008) framhåller att fysisk aktivitet verkar positivt för hälsan 

och konditionen. Det framgår även att flera studier visar att ämnet matematik 

påverkas positivt. Vad orsaken till detta beror på menar Ericsson (2005) har att göra 

med grov- och finmotoriken som förbättrats under övningar med fysisk aktivitet. En 

av informanterna i min studie hävdade att automatiseringen av rörelser måste ske för 

fortsatt utveckling och före den sker påstår informanten att grovmotoriken måste 

övas. Ålp lyfter även fram grovmotorikens roll och genom att exempelvis krypa och 

åla övar man den. Genom att grovmotoriken har denna roll blir den grundläggande i 

barnets vidare utveckling, vilket gäller både inom teoretisk ämnen och i den inre 

personliga utvecklingen. Resultatet visar vidare att lärarna uppfattar rörelseprojektet 

och fysisk aktivitet som en bra metod för att hjälpa barnen utveckla 

kroppsuppfattning, självkänsla, samarbete, koncentrationsförmåga och motorik.  

Mitt resultat har framförallt påverkat mitt eget tankesätt. Förut hade det inte funnits 

en tanke hos mig att jag faktiskt skulle kunna bryta en lektion med fysisk aktivitet. 

Precis som flera av mina informanter i studien hävdar behövs fysisk aktivitet under 

långpass anser jag idag. Mitt nya arbetssätt kräver inte någon desto mera av mig än 

att precis som resultatet i min studie visar planera in fysisk aktivitet i schemat.  

Genom att själv delta i aktiviteterna, vilket två informanter hävdade var viktigt 

uppmanar jag eleverna till att fysisk aktivitet är roligt. Förhoppningsvis kan min 

studie påverka andra lärare att också börja intressera sig för den fysiska aktivitetens 

betydelse. I min studie framgår att lärarna ute på fältet har ett stort ansvar för att 

fysisk aktivitet utförs och jag tror det är centralt att andra lärare också blir 

uppmärksamma över att ansvaret faktiskt ligger hos dem. Eftersom dagens samhälle 

erbjuder mindre fysisk aktivitet för barnen är fysisk aktivitet under lektionstid en bra 

tanke att ta med sig till arbetsplatsen. Jag hoppas också att mitt arbete ska kunna 

inspirera andra lärarstuderande att ta med sig fysisk aktivitet ut till sin arbetsplats 

när de blir färdigutbildade och sprida budskapet till övriga lärare.  

Inledningsvis beskrevs problematiken över min frustration när de gällde elever som 

inte kunde anpassa sig till villkoren i klassen. Frustationen handlade om ovissheten 

om hur de här eleverna kan hjälpas och jag trodde mycket berodde på att elever är 

mindre fysisk aktiva idag. Nu när min studie har genomförts kan konstater att jag 

delvis haft rätt men en annan orsak till problemen för elevernas utveckling ligger 

också i lärarens ovetskap om fysisk aktivitets betydelse. Alltså är det viktigt att sprida 

budskapet om fysisk aktivitets betydelse och det borde användas tvärvetenskapligt. 

Faskunger (2009) berättar att det är när eleverna är små som deras inställning för 

fysisk aktivitet bildas. Det är bara att konstatera att vi idag lever i ett ständigt 

förändrande samhälle som tyvärr idag utstrålar mindre fysisk aktivitet och det 

innebär att vi som lärare måste vara öppna också och våga ändra på vårt arbetssätt.     
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Eftersom rörelseprojektet inte pågått någon längre tid när jag utfört min studie är det 

nästan omöjligt att dra några slutsatser om resultatet utan utvärderingen måste ske 

någon gång i slutet av vårterminen. Ett första steg i en vidare forskning skulle kunna 

vara att studera hur de olika individerna i Mariehamns samtliga skolor påverkats av 

projektet. Om resultatet visar positivt skulle en idé vara att utveckla projektet och 

starta det i samtliga skolor på Åland. Därefter skulle elevernas utveckling i alla skolor 

kunna studeras och då skulle givetvis mycket mer krävas av undersökning och på 

något sätt måste eventuella framsteg mätas.   

7.3 Slutsatser 

Resultatet visar tydligt att lärare uppfattar ett starkt samband mellan fysisk aktivitet 

och barns utveckling. De upplever också material från rörelseprojektet som bra 

hjälpmedel för att utveckla barns kroppsuppfattning, självkänsla, samarbetsförmåga, 

koncentrationsförmåga och motorik. De framhåller att när barnen får ta del av olika 

samarbetsövningar stärks även gemenskapen i klassen. Grovmotoriken och förmågan 

att automatisera rörelser är också en grundläggande del för elevens vidare utveckling 

ska gå bra. Lärarna upplever också att om eleverna har en lång lektion då är det 

passligt att ta paus med en övning. Observationen visade att läraren bär det yttersta 

ansvaret för att fysisk aktivitet genomförs i klassrummet men ändå finns det en 

tendens att den glöms bort i undervisningen. Något som man kan fundera över är 

varför det blir på det här visset. Känner de sig inte engagerade? Har de inte 

tillräckligt med stöd? Hur ska man få alla lärare att kontinuerligt arbeta med det?   
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