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Abstrakt 

Det finns forskning som visar att eleverna får en bättre kunskapsutveckling om de får röra på 

sig mer i skolan. Syftet med arbetet var att ta reda på hur fysisk aktivitet påverkar elevernas 

lärande. Undersökningen består av intervjuer som gjorts med sex lärare på två olika skolor där 

lärarna fått dela med dig av sina egna tankar och åsikter kring ämnet. Resultatet visar att 

fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande och utveckling i hög grad och att det är viktigt att 

eleverna får röra på sig mer i skolan samt även på sin fritid.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet i skolan, lärande, påverkan 

Keywords: Physical activity, school, learning, effects   
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1. INLEDNING 

Idrott och hälsa har på senare tid förändrats vad det gäller mål, innehåll och metoder. Ämnet 

har fått ett bredare innehåll med mer fokus på hälsa och välmående. För en tid sedan ändrades 

namnet på ämnet till idrott och hälsa. Någon allmän känd lärobok finns dock inte än, vilket 

kan tyckas märkligt med tanke på hur mycket det talas om hälsa och välmående i samhället. 

Idrott och hälsa har fått mindre utrymme på schemat, men idag är det mycket som tyder på att 

det behövs fler lektioner i skolan. Enligt Ericsson (2005) har fysisk aktivitet betydelse för 

elevernas utbildning och utveckling, vilket intresserat oss som blivande idrottslärare att skriva 

den här studien.  

Myndigheten för skolutveckling (2005), har gjort en studie angående daglig fysisk aktivitet, 

prestation och hälsa i skolan. Studien visar på att regelbunden fysisk aktivitet har stor 

betydelse för elevernas kunskapsutveckling och skolas arbetsmiljö. Vi vill undersöka hur 

fysisk aktivitet kan påverka elevernas lärande. Vår definition av fysisk aktivitet är: Avsiktlig 

fysisk och ansträngande träning under minst 30 minuter. Definitionen grundar sig på fysisk 

aktivitet i skolan och på fritiden kopplat till vad som rekommenderas till en normal ungdom 

för att hålla sig i en hälsosam och god form.  

I läroplanen står det att skolan ska erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen, (Lärarförbundet, 2004, sid 11). Fysisk aktivitet bör alltså inte bara vara en del 

av idrottsämnet utan även en viktig del i elevernas vardag redan i tidig ålder enligt läroplanen.     
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att ta redan på hur fysisk aktivitet kan påverka elevernas lärande. Vi vill 

göra intervjuer med sex lärare på två olika skolor för att se hur de upplever att fysisk aktivitet 

påverkar elevernas lärande. Intervjuerna syftar till att skapa diskussion där vi får ta del av 

lärarnas erfarenheter och tankar kring ämnet.  

Följande frågeställning kommer att belysas av oss: 

Hur uppfattar lärare att fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande? 

Hur förhåller sig skolorna till läroplanens mål angående daglig fysisk aktivitet för eleverna? 
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2. BAKGRUND 

2.1 Sambandet mellan fysisk aktivitet och lärande 

Enligt Ericsson (2005), finns det ett växande behov av ökad kunskap inom området fysisk 

aktivitet och hur det kan påverka lärandet. Myndigheten för svensk skolutveckling har haft i 

uppdrag att stödja och följa skolors arbete med att genomföra de ändringar som gjorts i Lpo 

94 och Lpf 94. Syftet är att stärka skolans ansvar att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet 

inom ramen för hela skoldagen. Ericsson (2005), skriver att myndigheten för skolutveckling 

har gjort en slutrapport med rubriken ”Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling” där det 

framgår att eleverna klarar skolan bättre om de rör på sig mer. Eleverna blir gladare och får 

lättare att koncentrera sig, vilket skapar en lugnare och bättre miljö i klassrummen. På sikt 

leder det till att eleverna bättre tar till sig nya kunskaper. Wolmesjö (2006), skriver att 

”Intresset av sambanden mellan kropp och tanke har ökat och vi har blivit mer medvetna om 

att hjärna, hjärta, nervsystem och kropp är en odelbar helhet” (sid 13). Små barn har alla 

sinnen vidöppna, livet strömmar in och de tar emot dofter, smaker, färger, sagor, lekar och 

sånger. Detta är en viktig skaparkraft som vi bör hjälpa barnen att behålla. Efter sex år av 

skaparlust kommer skolan och lägger lock på mångas kreativitet. Det är här som den 

teoretiska inlärningen får näring. Barn är olika, och är skolmogna vid olika års ålder. De som 

mognar tidigt blir nödvändigtvis inte ”bättre” som vuxna. Tvärtom kan dessa barn få 

störningar högre upp i åldrarna, om de missar praktiska erfarenheter. De som mognar sent 

behöver absolut inte bli ”sämre” som vuxna. Gustavsson & Hugoh (1987), skriver till och 

med att flera världsberömda genier var sent skolmogna. I många fall antas sent skolmogna 

barn att ha någon form av hjärnskada, även om detta inte alls medicinskt kan bekräftas. 

Skolmognad handlar väldigt mycket om hur skolan arbetar och utnyttjar sina möjligheter. Ett 

barn som gång på gång misslyckas i teoretiska moment får ett sviktande självförtroende och 

en känsla av att personen är annorlunda jämfört med sina kamrater, samt upplevelse att 

han/hon inte duger till, (Gustavsson & Hugoh, 1987). ”Att öka kroppsmedvetenhet och att 

utveckla kroppsrörelser integrerat med stillasittande studier ökar inte bara människors hälsa, 

det bidrar även till en högre grad av lärande och kunskap.” (Wolmesjö, 2006, sid 23) 

För att lärandet ska fungera på ett bra sätt, måste eleverna vara i god form och hjärnan vara i 

ett lärande tillstånd. Att trivas och må bra är en förutsättning för att utveckla förmågan att lära 

och att utvecklas. Eleverna tillbringar en stor del av sin tid i skolan som därför spelar en viktig 
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roll för deras hälsa. Läroplansupplägget riktar sig till alla verksamma i skolan och det 

grundläggande med uppdraget är att alla barn och unga ska erbjudas daglig och regelbunden 

fysisk aktivitet, därför bör fysisk aktivitet naturligt finnas med i skolans vardag, (Ericsson, 

2005). Även Wolmesjö (2006), kommer med liknande tankar och nämner att fler 

dokumenterade effekter och upplevelser av utökad fysisk aktivitet och motorisk träning i 

skolan utöver ämnet idrott och hälsa skulle innebära ett kunskapstillskott om hur lär och 

arbetsmiljö främjar kunskapsutvecklingen samt hälsan.  

Enligt Graham, Robinson & Tremarche (2007), har fysisk aktivitets påverkan på lärande och 

hälsa fått stor uppmärksamhet i USA där inaktivitet och ohälsosam kost blivit ett omfattande 

problem i hela landet. En undersökning som gjordes på två skolor i Massachusetts, för att ta 

reda på om ökad fysisk aktivitet i skolan kan påverka elevernas studieresultat i andra ämnen 

som engelska och matematik. På den ena skolan införde man mer schemalagd fysisk aktivitet, 

på den andra skolan gjordes inga förändringar alls i undervisningen. Under en 

tvåmånadersperiod genomfördes standardtest i engelska och matematik med elever från 

årskurs 4 på båda skolorna, för att se om undersökningen kunde påvisa några skillnader hos 

skolorna. Resultatet visade att de elever som utövade mer fysisk aktivitet i skolan också 

redovisade ett bättre studieresultat i engelska, jämfört med den andra skolan som inte valt att 

lägga till mer rörelse i skolveckan. I matematik kunde man dock inte urskilja några större 

skillnader hos eleverna. Eleverna som fick vara mer aktiva verkade ha utvecklats både 

språkligt och socialt i större utsträckning jämfört med den andra skolan.    

 

2.2 Motorikens påverkan 

Motorik handlar om förmågan att tillämpa kroppsliga rörelser. Exempel på grovmotoriska 

rörelser kan vara att balansera, krypa, hoppa eller klättra. Finmotorik innefattar mer precisa 

rörelser som att använda hand och fingrar till att skriva. Sanborgh-Holmdahl & Stening 

(1993), menar att det finns forskningsrapporter som påvisar sambandet mellan motorik och 

förmåga att ta till sig kunskaper. Grovmotorik utvecklas före, eller sida vid sida med 

finmotorik. Ofta köper föräldrar leksaker, som tränar finmotoriken långt innan barnet är 

moget för det. Barns grovmotorik är i många fall inte ens välutvecklat när de börjar skolan. 

Det finns ett viktigt samband mellan barns motoriska utveckling och inlärningsförmåga. 

Genom att träna upp ett barns rörelseförmåga kan man även öka inlärningsförmågan. Det går 
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dock inte att lära barn läsa genom enbart motorisk träning, men det är ett led i den totala 

undervisningen och därmed kan i högre grad de resurser barnet faktiskt har, utnyttjas. Det är 

inte motoriken i sig som bör studeras, utan sambandet mellan barnets motoriska och språkliga 

funktioner, det vill säga mellan handling och tanke. Vi måste hjälpa eleverna att uppnå den 

nivå där fler funktioner kan vara igång samtidigt utan att störa varandra. Att enbart intressera 

sig för motorik kan dock lätt leda till en mekanisk syn som begränsar helhetssynen på elever. 

Det är viktigt att eleven själv får vara delaktig i sina rörelser utan att styras för mycket av en 

utomstående. Den förra leken har mycket stor betydelse för barnets utveckling och kreativitet, 

(Sanborgh-Holmdahl & Stening, 1993). 

Wolmesjö (2006), tar upp en diskussion om att neurofysiologin delvis kan förklara 

upplevelsen av förbättrad koncentration och motorik genom rytm och rörelse, vilket anspelas 

senare möjligtvis kunna förklara lärares syn på elever som verkar piggare efter aktivitet. 

Hjärnan har många delar som blir påverkade vid rytmisk rörelse och fysisk aktivitet, vissa 

delar hör ihop eller samarbetar. Wolmesjö (2006), nämner att rytmkänslan sitter i 

hjärnstammen vilken även har i uppgift att bevaka kroppens överlevnad. För att hjärnstammen 

ska klara av detta krävs en god grov och finmotorik men även en tränad kroppsuppfattning. 

Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993), beskriver automatisering av våra grovmotoriska 

vardagsrörelser, det vill säga förmågan att kunna utföra dem utan att medveten 

uppmärksamhet är en process som fortgår under hela utvecklingen och i viss mån under hela 

livet. Förvärvandet av motoriska färdigheter är på alla sätt en aktiv process som fodrar mental 

koncentration och uppmärksamhet på uppgiften till dess att de motoriska färdigheterna är 

automatiserad. Dåligt utvecklad automatisering kan göra att eleven får svårt att följa 

undervisningen och problem att koncentrera sig. Enkla vardagsmönster kräver en stor del av 

barnets uppmärksamhet om de inte är automatiserade, att det blir svårt att lyssna eller se 

samtidigt. Av den anledningen kan alltså barn med dåligt utvecklad grovmotorik antas ha 

sämre förutsättningar än andra att klara av en inlärningssituation som även rör intellektuella 

färdigheter. Wolmesjö (2006), har liknande tankar och tar upp vikten av automatiseringen av 

kroppsrörelser då dessa påverkar utvecklingen av lärande i form av tal, läsning, skrivning och 

tankeverksamhet i positiv riktning och ger bättre förutsättningar för att klara skolans vardag.  

Wolmesjö (2006), finner även att motorik samt koordination kan ge ett bättre självförtroende 

och att samspelet med andra förbättras. Detta skulle inte bara gynna den enskilda eleven, utan 

också de elever och vuxna som finns inom undervisningen.  
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2.3 Fysisk och psykisk påverkan  

Barn har behov att röra sig. Vi är inte födda till att sitta stilla. Det är viktigt att ge möjligheter 

till fysisk aktivitet, helst flera gånger i veckan. Forskning har visat att kroppsrörelse inte bara 

påverkar hjärta, cirkulation och muskler positivt, fysisk aktivitet sänker även stressnivån, 

(Wolmesjö, 2002). 

Samhället som det ser ut idag, har många brister när det gäller naturlig fysisk aktivitet i 

vardagen. De flesta människors vardag och fritid har förändrats till en allt mer stillasittande 

tid, då den fria fysiska aktiviteten utomhus med lek och annat har försvunnit mer och mer, 

Wolmesjö (2006). Hur påverkar denna situation de barn och ungdomar, som får sin uppväxt 

under dessa omständigheter? Sandborgh – Holmdahl & Stening (1993), menar att elever med 

svårigheter att använda sin kropp, som får ett dåligt mönster i skolan där de får ett sämre 

självförtroende och känner sig dåliga i det mesta. Detta påverkar eleverna negativt i 

klassrummet, på idrotten och i kamratskapet. Det kan även leda till att motivationen börjar 

tryta och att elever inte blir lika koncentrerade som de skulle kunna vara. Sandborgh – 

Holmdahl & Stening (1993), skriver, ”Om en elev ska kunna klara av att sitta still måste de få 

röra på sig” (sid 28). 

Att vara i ett välbefinnande tillstånd påverkar i stor grad hur du som person presterar och 

känner för att lära. Det finns även många faktorer som påverkar lusten att lära och att känna 

sig i ett välbefinnande tillstånd. Wolmesjö (2006), talar om upplevelser av sammanhang och 

helhet, trygghet och trivsel, delaktighet, inflytande och självkänsla för att avsluta med vikten 

av att få använda alla sina sinnen och utveckla kreativitet. Det egentliga huvudsyftet med 

utökad fysisk aktivitet tror Wolmesjö (2006), att förbättrad folkhälsa är, men det finns även 

effekter i detta som påverkar elevers lärande och arbetsmiljö, vilket påverkar den psykiska 

hälsan. Detta blir som en positiv spiral, men även att fysisk aktivitet har många positiva 

fördelar som inte bara leder till lärande, utan en utsträckning från lärande till vad som 

påverkar lärande och så vidare. Wolmesjö (2006), låter sig förklaras genom pedagogen Ernst J 

Kiphards teorier, som bygger på den psykmotoriska utvecklingens betydelse. Kiphard menar 

att rörelsefunktionsförmågan inte har någon större inverkan på prestationsförmågan inom 

skolan medan i inlärningen av det emotionella och sociala så finns det en stor betydelse av 

rörelseutveckling. Det emotionella och sociala har sedan i sin tur en positiv påverkan på 

inlärningsprocessen.   
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Sandborgh – Holmdahl & Stening (1993) skriver att trygga barn kan använda sin kraft åt att 

utvecklas och lära sig. Lek och rörelse kan i en positiv accepterad miljö, bidra till att eleven 

skapar en positiv bild av sig själv, en realistisk och accepterande bild. Grundtrygghet som 

finns till förhållandet till vuxna är i detta, som i andra utvecklingssammanhang, av primär 

betydelse. Flera forskare menar att lek och rörelse som utgör väsentliga inslag i barns liv kan 

bidra till att skapa bättre självförtroende och därmed förbättra förutsättningar för läs och 

skrivinlärning. Det innebär en trygghet att klara av en rörelse. Ett ständigt misslyckande kan 

innebära osäkerhet om självförtroendet sviktar lätt i fortsättningen. En elevs uppfattning om 

sin egen kropp och kroppens möjligheter spelar stor roll för barnets självkänsla. Om elever får 

en negativ bild av sig själv kan det i förlängningen orsaka emotionella störningar, 

inlärningssvårigheter och hämningar i personlighetsutvecklingen. Den språkliga utvecklingen 

är i hög grad beroende av en önskan att lära sig att kunna tala och skriva. Alla har en vilja att 

lära sig och utvecklas. Men det ligger nära till hands att den som har svårt att skriva och läsa 

ofta upplever misslyckanden i skolan och till slut tappar lusten att lära sig, (Sandborgh – 

Holmdahl & Stening, 1993).  

 

2.4 Vad säger läroplanerna? 

Nya tillägg i läroplanerna tydliggör skolans ansvar att erbjuda eleverna mer fysisk aktivitet 

inom ramen för hela skoldagen samt att uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. 

Under 2003 gjordes en del tillägg. Idag kan vi bland annat läsa följande i läroplanerna: 

Lpo 94: 

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

skoldagen. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas”, (Lärarförbundet, 2004, sid 

11). 

Lpf 94: 

”Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma 

hälso- och livsstilsfrågor. Skolan skall även sträva efter att ge gymnasieeleverna 

förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter”, (Lärarförbundet, 2004, sid 39). 

Det finns många definitioner och rekommendationer angående fysisk aktivitet och hur mycket 

tid som bör anslås per dag, i läroplanen står det dock inte några anvisningar om det.  
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2.5 Betydelsen av fysisk aktivitet  

Daglig fysisk aktivitet har enligt många olika aktörer som till exempel lärare, elever, rektorer 

samt föräldrar haft en väldigt positiv inverkan på barn och ungdomar. Störst skillnad enligt 

dessa ovan nämnda aktörer är att eleverna är mer positiva, klassrumsmiljön har förbättrats 

med att det blivit lugnare och det har även blivit mer koncentrerade elever. Förutom dessa 

påverkningar så har eleverna ett bättre socialt klimat och kunskapsutvecklingen har fått en 

mer positiv riktning, (Wolmesjö, 2006).    

”Ibland kan det vara till mer skada än nytta att skolan pressar en elev inlärningsmässigt på 

en nivå som denna inte har kommit till i sin utveckling. Vissa resurslärare arbetar i första 

hand med eleverna motoriskt och i andra hand tränas läsning och skrivning.” (Gustafsson & 

Hugoh, 1987, sid 124).  

Om man begränsar ett barns möjligheter till rörelse innebär det också att vi lägger band på 

deras kunskapstörst vilket minskar antalet erfarenheter men även den intellektuella 

utvecklingen. Självförtroende, grov- och finmotorik, perception, koncentration och uthållighet 

att kunna sitta stilla – allt har betydelse för en bra inlärning. Detta är även förmågor som kan 

förbättras genom en medveten rörelsestimulans och träning. Det är aldrig en faktor som avgör 

en individs totala utveckling utan flera faktorer, både positiva och negativa, som till slut ger 

helheten. Den insats som vi vuxna kan göra för att stimulera barn och ungdomar till rörelse 

och lek blir allt viktigare. Det är därför viktigt att ta ansvar och uppmuntra, samt ge 

möjligheter att tillfredställa deras naturliga rörelsebehov att träna sin motorik redan i tidig 

ålder. Därför är det nödvändigt för alla som kommer i kontakt med barn och ungdomar att ha 

kunskap om rörelsens betydelse för deras utveckling, (Sandborgh – Holmdahl & Stening, 

1993).  

”Har en elev inte grundförutsättningarna att lära sig läsa och skriva är det ofta meningslöst 

att läraren ägnar tid åt bara teoretisk inlärning. Det är svårt att starta en bil om det inte finns 

bensin i tanken. Då hjälper det inte hur många gånger nyckeln vrids om eller hur bra 

startmotor man har”, (Gustafsson & Hugoh, 1987, sid 6).  

Enligt Ericsson (2005), anser myndigheten för skolutveckling, att arbetet med ökad fysisk 

aktivitet i skolan ska ses som en del av skolans kunskapsuppdrag. Elever, lärare, rektorer och 
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föräldrar upplever att effekterna av ökad fysisk aktivitet gör eleverna gladare och lugnare i 

klassrummet. De får lättare att koncentrera sig, bättre kunskapsutveckling och det sociala 

klimatet påverkas positivt. Många lärare upplever även en bättre självkänsla hos eleverna. En 

del skolor som förbättrat sitt arbete med fysisk aktivitet ser även att kränkningar minskar och 

resultat på nationella prov förbättras. Det verkar som om en satsning på mer rörelse i skolan 

ger en bättre miljö för lärande och kunskapsutveckling hos eleverna, (Ericsson, 2005). 

Samtidigt efterlyser man mer forskning som visar hur fysisk aktivitet påverkas lärmiljön och 

lärandet hos barn och ungdomar. Det finns ett tydligt behov av ökad kunskap om hur fysisk 

aktivitet i skolan ska organiseras för att ta ansvar för elevernas fysiska aktivitet i skolan. Vilka 

som ska arbeta med vad och hur utbildningen ska se ut? Frågan är om undervisningen i idrott 

och hälsa med utbildade idrottslärare räcker till för att nå upp till läroplanens mål. I 

myndighetens rapport står det också att elever med svårigheter inte alltid får den hjälp de 

behöver. Det kan bero på bristande kunskap eller för lite resurser att hjälpa dessa elever. Alla 

är olika och har också olika förutsättningar som kan stödjas. Skolgården tar upp som en viktig 

resurs i arbetet med att skapa en miljö som främjar lärandet. Skolorna behöver ha skolgårdar 

som stimulerar till lek och rörelse vilket bör ses som en viktig resurs för elevernas utveckling 

och lärande, Ericsson (2005). 
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3 METOD 

I metoddelen redovisas metodval och hur vi gått till väga i undersökningen för att uppnå syftet 

på ett bra sätt. Enligt Björklund & Paulsson (2003), är det viktigt att ha metodmedvetenhet vid 

val av tillvägagångssätt och att författaren också behandlar metodfrågorna på ett medvetet 

sätt. Resultatet från litteraturen har stärkts av en intervjuundersökning där vi tar del av 

lärarnas egna åsikter och erfarenheter.  

 

3.1 Metodval 

Kvalitativa studier används om man vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne. 

Möjligheterna för generalisering är lägre jämfört med kvantitativa studier. Det är främst 

studiens syfte som avgör om studien är kvalitativ eller kvantitativ (Björklund & Paulsson, 

2003). Syftet med undersökningen är att undersöka hur sex lärare på två olika skolor anser att 

fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande och utveckling. Det är en kvalitativ studie som 

genomförts med hjälp av en intervjuundersökning vilket kan anses vara ett naturligt val med 

tanke på studiens syfte. Vi vill skapa en diskussion med varje lärare samt ta del av varje 

persons tankar och erfarenheter kring ämnet. De lärare som deltar i dessa intervjuer arbetar 

främst med elever i senare skolår men till viss del även elever i tidigare skolår. Personliga 

intervjuer ger varje lärare möjlighet att i lugn och ro berätta om arbetet på deras skola samt ge 

sin egen uppfattning om hur fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande.  

 

3.2 Deltagare 

I denna studie intervjuades sammanlagt sex pedagoger som slumpmässigt valts ut på två 

skolor som är bekanta för oss sedan tidigare. 

Skola 1:  

En kvinnlig Ma/No lärare och två manliga idrottslärare, samtliga är i åldrarna 30-40 år. 

Skola 2:  

En manlig idrottslärare, en kvinnlig Ma/No lärare och ytterligare en manlig ämneslärare med 

specialundervisning. Samtliga är i åldrarna 35-45 år.  
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3.3 Genomförande 

Det praktiska tillvägagångssättet kan i stor utsträckning påverka vilken form av information 

som samlas in och bearbetas. (Björklund & Paulsson, 2003) ”Observationer och intervjuer är 

ofta mer lämpade vid kvalitativa studier men det är i slutändan det praktiska 

tillvägagångssättet som avgör vilken form av information man får” (sid 63). Eftersom vårt 

arbete gick ut på att söka igenom fakta/litteratur och intervjua sex olika lärare angående ämnet 

fysisk aktivitets påverkan på lärande, började vi med att skapa oss en god uppfattning om vad 

litteraturen säger kring ämnet. Att ha en bra grund att stå på var nödvändig för att få fram de 

relevanta frågorna som användes vid intervjuerna. Vi valde att delvis använda oss av 

kurslitteratur från utbildningen i idrott och hälsa eftersom det är ett område som hör till 

ämnet. Även flera bibliotek blev ett användbart sökningsområde för komplettering av 

litteratur som var relevant för studien. Vi sökte även på internet för att finna information i 

form av rapporter och avhandlingar som hade betydelse för arbetet. Intervjufrågorna arbetades 

fram utifrån litteraturen och de viktiga delarna som författarna upplyser om. Frågorna 

utformades relativt öppna så att intervjupersonerna kunde tolka dem på sitt eget sätt och så att 

vi kunde ta del av deras egna tankar och erfarenheter i förhoppning att svaren skulle bli 

utförligare och mer trovärdiga.  

Första kontakten med intervjupersonerna togs via telefon. Deltagarna valdes ut slumpmässigt 

och urvalet gjordes för att försöka få med både manliga och kvinnliga lärare som undervisar i 

de senare skolåren. När vi kom ut på skolorna informerades intervjupersonerna mer detaljerat 

om vårt arbete och vad syftet var med intervjuerna, även deras rättigheter togs upp för att 

skapa en lugnare intervjusituation. Intervjuerna gjordes separat då dessa ägde rum på olika 

skolor. Under intervjuerna spelades dialogerna in på band vilket tidigare godkänts av 

intervjupersonerna. Vi började med att gå igenom frågorna före intervjun för att inte pressa 

lärarna och försöka lägga grunden för en avslappnad diskussionsmiljö. Efter genomgången 

ställdes varje fråga i följd till lärarna att svara på och vi räknade med att det skulle skapas 

diskussioner och följdfrågor i anknytning till frågeställningen.  
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3.4 Etiska överväganden 

Vi kommer att använda oss av regler och bestämmelser som Vetenskapsrådet (1990), nämner 

i deras utgåva av ”Forskningsetiska principer” där de tar upp fyra olika krav som ska finns 

under undersökningens gång, vilka är av vikt för medverkandenas personliga skydd. Dessa 

krav består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.   

Informationskravet består av olika regler som tar upp säkerhet och rättigheter för deltagarna 

i studien, till exempel som att delge de involverade med uppgifter angående syftet av 

studien/forskningen och hur deras personlighet ska skyddas, (Vetenskapsrådet, 1990). Innan 

intervjuerna får deltagarna skriva under ett intervjubrev som förklarar deras rättigheter och 

regler för intervjun. 

Samtyckeskravet är regler som står för att deltagarens samtycke med ledaren är avgörande, 

deltagaren har kontrollen över sin medverkan och måste ge sitt samtycke till medverkan och 

användandet av material, (Vetenskapsrådet, 1990). Deltagarna kommer att vara upplysta om 

att de när som helst kan avbryta intervjun. 

Konfidentialitetskravet har att göra med deltagarens personliga skydd. Under denna kategori 

kommer delar som sekretess, tystnadsplikt och offentlighet. Deltagarna i arbetet behöver 

personlighetsskydd och dessa ska kunna bli försedda efter deltagarens villkor men även efter 

regler, (Vetenskapsrådet, 1990). Samtliga lärare som deltar i intervjuerna är anonyma för att 

skydda deras identitet, vilket framgår i intervjubrevet som varje deltagare fyller i innan varje 

intervju. 

Nyttjandekravet beskriver hur forskare får och inte får använda personlighetsuppgifter som 

blivit insamlade för forskningssyfte. Att deltagaren även känner trygghet när det gäller det 

framtida bruket av uppgifter som blivit lämnade, (Vetenskapsrådet, 1990). Det inspelade 

materialet kommer endast att avlyssnas av oss som gör studien och kommer inte finnas 

tillgänglig för någon utomstående. 
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Björklund & Paulsson (2003), är validitet att mäta det man avser att mäta. Reliabilitet 

handlar om graden av tillförlitlighet. Får man samma värde om man gör om undersökningen? 

Strävan bör vara att försöka uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Våra 

intervjuer med tydliga och ej vinklade frågor ökar arbetets validitet. Det är viktigt att 

undersökaren är medveten om hur ledande frågorna är och oftast är det lämpligast att undvika 

ledande frågor. Vi kommer att ställa enkla och tydliga frågor till varje lärare som med sina 

egna ord ger sitt svar utan någon yttre påverkan i en lugn och stillsam miljö på skolan. Detta 

stärks i sin tur av den teoretiska bakgrunden som kommer att jämföras med resultaten från 

intervjuerna för att se om den stämmer överens med lärarnas tankar och erfarenheter. 
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4 RESULTAT 

4.1 Skola 1 – Sammanställning av svaren från intervjuerna  

Hur tror du fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande och utveckling? 

Det finns många positiva fördelar med fysisk aktivitet är redan bevisat men vad som märks 

mest är att koncentrationen kan hållas uppe en längre tid. Det är även bra att kunna göra 

fysiska aktiviteter under lektionerna för att få en paus i arbetet och kunna återhämta energin 

för att fortsätta jobba stillasittande. Att eleverna rör på sig samtidigt som de läser eller gör 

något annat, verkar också kunna vara en bra metod för att hålla koncentrationen uppe. ”Att 

göra korta pauser i det stillasittande arbetet med rörelser är ett bra sätt att återfå 

koncentration.” (Ma/No lärare på högstadiet). Detta gäller då inte alla, men en viss skara 

elever, som har ett större rörelsebehov, överskottsenergi. Påverkan från fritids aktiviteter är 

också fördelaktigt för elever då det finns skillnader mellan elever, men denna skillnad kan 

även vara åt en mer negativ riktning, men då beror det oftast inte på själva aktiviteten utan 

möjligtvis tiderna som aktiviteten utförs på. Vissa elever kan vara trötta på grund av 

sömnbrist då träning eller annan aktivitet kan ha varit väldigt sent. Sedermera kommer även 

stressfaktorn in i bilden, elever som känner sig ha en god hälsa och som är aktiv kan oftast 

också vara mer avslappnade, känna en sinnesro som gör att de kan rikta sin energi på det som 

ska utföras.   

 

Vad kan fysisk aktivitet ha för påverkan, anser du, på elevernas studieresultat? 

Koncentrationsförmågan förbättras i allmänhet och att det ger en lugnare tillvaro, vilket leder 

till en förbättrad miljö att lära och utvecklas i. Fysisk aktivitet skapar en bra självkänsla som 

ger eleven bättre självförtroende och på det viset påverkas studieresultaten, mår en elev bra så 

presterar eleven bättre också i skolan. Den motoriska träningen har påverkan för de yngre och 

även till viss del hos de äldre eleverna vad det gäller lärandet, ”Jag undervisar mest yngre 

elever där fin- och grovmotorik har stor betydelse för utvecklingen och lärandet.” 

(Idrottslärare på låg och mellanstadiet). En bra grund i såväl grovmotorik som finmotorik är 

viktigt då detta följer eleverna i livet, brister i motoriken kan försvåra lärandeprocessen och 

utvecklingen, vilket ger ett sämre studieresultat.    
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I läroplanen står det att skolan skall erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 

för hela skoldagen. Vad gör din skola för att uppfylla dessa mål? 

All personal på skolan är involverade i ett projekt som heter ”Röris” för eleverna som går i 

klasserna år F-6 där eleverna får träna på rörelser till musik. I detta ingår väldigt mycket 

koordinationsträning där man tränar hjärnans båda halvor att samarbeta. En beskrivning av 

detta vore aerobicsdans som är anpassad så att alla klarar av denna. År 1-3 har dessa 

rörelsepass varje dag, år 4-6 har rörelsepass någon gång i veckan medan år 7-9 inte använder 

sig av rörelsepass alls. Tidigare hade alla klasser schemalagda rörelse pass dagligen där 

eleverna kunde välja en aktivitet som passade dem själva, allt från promenad till bollsport, 

men dessa tillfällen har försvunnit från schemat. För tillfället uppfylls inte målen i läroplanen 

helt, eftersom år 7-9 inte har någon fysisk aktivitet schemalagd förutom ämnet idrott och 

hälsa.     

  

På vilket sätt kan din skola eventuellt förbättras för att uppfylla läroplanens mål? 

Det viktigaste för att få igång en daglig aktivitet för alla elever är att det måste schemaläggas, 

vilket kan vara svårt då inte många vill släppa tid från sina ämnen, samt att lärare inte vill 

förlänga undervisningstiden med en halvtimme, förmodligen vill eleverna inte heller förlänga 

skoldagen, ”Att schemalägga aktiviteterna gör det lättare för oss att uppnå målen” 

(Idrottslärare på högstadiet). Schemalagd tid för fysisk aktivitets tid är ett måste, om eleverna 

dagligen ska ha 30 minuters fysisk aktivitet. Eleverna behöver också ha många olika val av 

aktiviteter och att alla deltar är en viktig del i arbetet med förbättringar.  

 

 

På vilket sätt tar du del av forskning om fysisk aktivitets betydelse för eleverna? 

Intervjuade lärare tar del av forskning genom olika pedagogiska skrifter, som skolan har att 

erbjuda, samt lärarförbundets tidning som kan nämna en del saker angående ämnet. Tidigare 

var det lättare att få information då debatten var intensivare kring just fysisk aktivitet. 

Föreläsningar kring ämnet har erbjudits tidigare och det dyker upp nya föreläsningar vid 

varierade tillfällen. 
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4.2 Skola 2 - Sammanställning av svaren från intervjuerna 

Hur tror du fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande och utveckling? 

Självklart påverkar det eleverna vilket syns väldigt tydligt. Det är mycket viktigt att eleverna 

får röra på sig i skolan. Idrottslärarna har sagt till de andra lärarna att komma ut och titta på 

eleverna när de har idrott, eftersom det är en helt annan miljö än klassrumssituationen där 

eleverna visar en annan bild av sig själva. Det händer något med eleverna när de kommer till 

idrotten och får röra på sig. Med hjälp av fysisk aktivitet utvecklas eleverna socialt och 

mentalt. När de utövar fysisk aktivitet får de använda alla sina sinnen till skillnad mot många 

andra lektioner där de ofta sitter still. Generellt sätt verkar det som de elever som klarar 

skolan bäst och har lätt att lära också är fysiskt aktiva på sin fritid. Dessa elever är bättre på 

att planera/organisera sin skoldag och fritid, de orkar mer, har god kroppskontroll samt 

kunskaper om kost och hälsa som påverkar deras utveckling och lärande på ett positivt sätt.   

På skolan finns en ämneslärare som även har fysisk aktivitet med en mindre grupp elever som 

är i behov av särskilt stöd. Dessa elever har ett stort rörelsebehov och att ibland få göra något 

annat än det vanliga skolarbetet är värdefullt. Gruppen består av pojkar som ägnar sig åt 

styrketräning några timmar varje vecka. Läraren som följer dessa elever kan se tydliga 

förbättringar på flera olika områden. De orkar mer och har lättare att koncentrera sig under 

lektionerna samt är lugnare i klassrummet. Det är uppenbart att de nu förstår sambandet 

mellan att röra på sig, äta rätt och orka mer. De har fått ett bättre självförtroende och blivit 

mer målmedvetna vilket syns i skolarbetet. Läraren har fått god kontakt med flera föräldrar 

som verkar positiva till arbetet. Om någon elev slarvar med frukost eller skolmat blir det 

heller ingen träning. Gruppen har även fått uppleva hur alkohol försämrar hälsa och 

prestation, ”Tack vara dessa extra timmar i veckan där eleverna får vara fysiskt aktiva kan 

man se mycket positiva förbättringar hos eleverna som hela tiden vill utvecklas och förbättra 

sina resultat.” (Lärare på högstadiet). 
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Vad kan fysisk aktivitet ha för påverkan, anser du, på elevernas studieresultat? 

De elever som är fysiskt aktiva orkar mer och har lättare att koncentrera sig. Dessa elever vet 

också att de måste äta rätt för att orka mer och är noga med att äta en näringsriktig frukost, 

lunch och middag. Många elever som inte håller på med idrott eller exempelvis spelar något 

instrument tror gärna att de har all tid i världen och skjuter ofta skolarbetet framför sig. 

Eleverna som är fysiskt aktiva på sin fritid upplevs som piggare och bättre på att planera sin 

tid. De har lättare att stå emot frestelser samt hantera med- och motgångar.  

”Det är viktigt att förstå att bara för att man har bra betyg betyder det inte att man begriper. 

I många fall syns det inte i betyget vad en elev egentligen kan eller inte kan. Världsstjärnor 

som Peter Forsberg eller Zlatan hade aldrig blivit så framgångsrika om de inte varit smarta 

och intelligenta på sitt sätt. Sen spelar det inte någon större roll om de hade höga betyg i 

skolan.” 

(Idrottslärare på högstadiet) 

Många elever som tränar väldigt mycket på sin fritid, väljer ofta att lägga något mindre tid på 

skolarbetet och läxor för att hinna med träningen. Dessa elever har ofta lätt för sig i skolan, 

även om de ibland prioriterar andra saker och skär ner lite på skolarbetet.  

”Elever som är fysiskt aktiva på sin fritid har generellt sätt också bra betyg i skolan även om 

många som sagt skulle kunna prestera ännu bättre i skolan om de bara ville. Det finns dock 

inget som säger att man har bra betyg bara för att man är duktig i till exempel dans eller 

fotboll.”   

(Idrottslärare på högstadiet) 

Det finns många positiva effekter av fysisk aktivitet, som påverkar elevernas lärande och 

utveckling.  

 

I läroplanen står det att skolan skall erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 

för hela skoldagen. Vad gör din skola för att uppfylla dessa mål? 

Eleverna i skolår 1-6 går promenader dagligen. Det finns en kortare och en något längre runda 

som de utnyttjar. Eleverna har även tillgång till skolgården som erbjuder till lek och rörelse, 

vilket är mycket viktigt för barnens utveckling och lärande. Högstadieeleverna har möjlighet 
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att välja extra idrott om de vill. Det finns avsatt tid på schemat som kallas elevens val och 

profil, där man ytterligare kan välja till mer idrott. Dessa timmar lockar dock mest de som 

redan är fysiskt aktiva på sin fritid och inte i första hand inaktiva elever som egentligen är i 

behov av mer rörelse. Tidigare fanns det möjlighet att komma till idrottssalen på raster och 

utöva olika aktiviteter men någon sådan resurs finns inte tillgänglig idag. Den intervjuade 

läraren anser att de flesta skolor verkar vara ganska dåliga på att erbjuda alla elever daglig 

fysisk aktivitet. Skolgården är oftast till för de mindre barnen som oftast går ut när de får rast 

till skillnad från eleverna på högstadiet som blir kvar inne. Elever som behöver extra hjälp i 

skolan erbjuds att få röra på sig mer, ett exempel på det är styrketräningsgruppen som 

nämndes tidigare där man uppnått väldigt goda resultat. I övrigt görs inte så mycket mer för 

eleverna, som klart behöver mer fysisk aktivitet i skolan enligt lärarna.   

 

På vilket sätt kan din skola eventuellt förbättras för att uppfylla läroplanens mål? 

Det kunde finnas mer ytor, pingisrum, dansrum, basketkorgar samt en attraktiv skolgård med 

redskap som lockar till fysisk aktivitet. Ofta är det eleverna som är fysiskt aktiva på sin fritid 

som också är aktiva under idrottstimmarna. Det behövs en förändring som sätter alla elever i 

rörelse. Schemat skulle kunna ses över och ändras för att skapa mer tid åt rörelse. Det är 

viktigt att all personal har ett intresse för att eleverna ska bli mer fysiskt aktiva. De flesta 

vuxna är inte fysiskt aktiva på sin fritid vilket även speglar hur skolan och samhället ser ut 

idag. Man känner heller ingen direkt vilja högre upp till exempel hos kommunen att något 

skulle behöva göras för att eleverna ska bli mer aktiva. Det kanske saknas resurser och pengar 

för att genomföra det som faktiskt står i läroplanen. Allt kan inte läggas på idrottslärarens 

axlar. Det måste finnas ett intresse för att vilja förändra och tänka långsiktigt. Fysisk aktivitet 

har på sikt många positiva effekter på elevernas utveckling och lärande vilket kan vara svårt 

för vissa lärare att se. Det hade säkert underlättat om flera lärare varit ute mer under sina 

lektioner. Många lärare vill inte skära ner på sin dyrbara lektionstid i klassummet. Ett annat 

bra exempel på fysisk aktivitet är laborationer som är viktiga i undervisningen. Tyvärr finns 

det inte så mycket tid till det heller upplever lärarna. Mycket av problemen ligger högre upp i 

systemet. Det är där man måste vilja börja för att kunna förändra. Man ska också komma ihåg 

att mycket av arbetet i skolan som handlar om hälsa redan görs i ämnen som biologi och 

hemkunskap där man undervisar om kost och träning. Lärare pratar dagligen med elever om 
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sömn och kost eftersom det är så viktigt och avgörande för hur eleven mår och presterar. Ofta 

syns det på eleverna om de sovit eller ätit dåligt. Det är bra att man talar om hur viktigt det är 

med kost och sömn. Tyvärr är det många elever inte ens har tillgång till en bra frukost 

hemma. Det skulle nog hjälpa många elever om det fanns möjlighet att äta frukost i skolan. 

Skolmaten erbjuder mycket bra och nyttiga alternativ av mat och grönsaker som också många 

elever blivit bättre på att utnyttja för att orka med hela skoldagen och eventuellt träningen 

efter skolan. Det finns även ett mentorsystem som både hjälper och håller koll på eleverna. 

Mycket arbete behöver göras men mycket pekar också på att man är på väg i rätt riktning. 

”Om jag fick bestämma skulle vi inte gå promenader eller likande utan istället ha en timme 

idrott och hälsa varje dag där alla ska vara med och röra på sig. Det vore det absolut bästa 

för eleverna och hela folkhälsan” (Lärare på högstadiet) 

 

På vilket sätt tar du del av forskning om fysisk aktivitets betydelse för eleverna? 

Idrottsläraren tar del av kurser, föreläsningar och litteratur som rör idrott och hälsa. Det är 

viktigt att hålla sig uppdaterad menar han. Det ligger inte bara på idrottslärarens bord att 

eleverna är fysiskt aktiva. Alla lärare måste vilja förändra och samarbeta. ”Läroplanes mål 

kommer aldrig att uppnås om inte alla lärare inser att barnen måste få röra på sig mer. Ett 

stort ansvar ligger också hos föräldrarna att få sina barn att äta rätt och röra på sig mer.” 

(Idrottslärare på högstadiet). 

Många föräldrar föregår med dåligt exempel och saknar viktiga kunskaper som rör kost och 

hälsa berättar Ma/No läraren. Som lärare stöter man på en del skräckexempel. Det kommer 

några hälsopedagoger till skolan i framtiden för att föreläsa om hälsa och kost. Många elever 

tycker att det är roligt och intressant när det händer något nytt och skolan tar in duktigt folk 

utifrån som kommer och föreläser.  
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4.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet från intervjuerna visar att samtliga lärare har en positiv inställning till mer fysisk 

aktivitet i skolan. Både ämneslärare och idrottslärare tar upp flera viktiga effekter av idrott 

och rörelse som påverkar elevernas lärande och utveckling. Fysiskt aktiva elever får möjlighet 

att träna alla sinnen när de rör på sig och genom det skaffa sig fördelar i utveckling och 

lärande.  Lärarna som deltagit i intervjuerna menar att de kan se dessa positiva effekter hos 

elever som idrottar och rör på sig dagligen. Generellt sätt verkar de elever som klarar skolan 

bäst och har lätt för att lära också vara fysiskt aktiva på sin fritid. De elever som är fysiskt 

aktiva på sin fritid och i skolan verkar generellt sätt ha lätt för att lära. Dessa elever utvecklas 

både socialt och mentalt genom idrott och rörelse. De orkar mer och har lättare att koncentrera 

sig menar lärarna. Idrottsläraren påpekar även att det kan vara stor skillnad på olika klasser 

när de kommer till idrotten för att ha lektion, jämfört med miljön i klassrummet. Det kan vara 

bra för samtliga lärare att gå in i gymnastiksalen för att se när deras egna klasser har idrott. En 

lärare har använt sig av fysisk aktivitet i specialundervisningen för att hjälpa elever som är i 

behov av extra stöd. Dessa elever som verkligen behöver få röra på sig mer har visat stora 

framsteg i utveckling och studieresultat. De orkar mer, har lättare att koncentrera sig och är 

betydligt mer målmedvetna med både skolarbetet och sin träning.  Enligt lärarna är elever som 

idrottar generellt sätt duktiga i skolan och bra på att planera sin tid. Det finns dock inget som 

säger att man har bra betyg bara för att man är fysiskt aktiv. Många elever som idrottar på sin 

fritid väljer ibland att lägga något mindre tid på skolarbetet för att hinna med sin träning. Det 

syns alltså inte alltid i betyget hur mycket en elev egentligen kan, vilket också är en anledning 

till varför vi inte valt att göra någon undersökning som bygger på fysisk aktivitet och betyg. 

Samtliga lärare är medvetna om att det behövs mer fysisk aktivitet i skolan för att förbättra 

elevernas hälsa och kunskapsutveckling. I Lpo 94, står det att skolan ska erbjuda alla elever 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Några lärare som intervjuats menar att 

många skolor tyvärr inte verkar uppfylla läroplanes mål fullt ut. Arbetet går framåt men det 

finns mycket som kan förbättras ute i skolorna. Det bästa för både skolan och hela folkhälsan 

skulle nog vara att schemalägga mer tid för fysisk aktivitet där alla elever är med och deltar, 

menar en av lärarna.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Diskussion 

I den litteratur som vi använt oss av framgår det att fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande 

och utveckling på att mycket positivt sätt, därför är det viktigt att varje skola uppfyller 

läroplanens mål som säger att skolan ska erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet inom ramen 

för hela skoldagen. Eftersom det står så i läroplanen borde också alla skolor vara angelägna 

om att erbjuda alla elever det. Anledningen till varför många skolor inte klarar målen beror 

förmodligen till stor del på hur själva skolsystemet ser ut idag. Uppdraget att ge alla barn och 

unga möjlighet till daglig fysisk aktivitet gäller all personal i skolan. Enligt Ericsson (2005), 

kan inte allt ansvar läggas på skolorna och lärarna att lösa problemet. Regeringen borde därför 

satsa mer på fysisk aktivitet i skolan och göra nödvändiga förändringar så att alla skolor 

kunde erbjuda mer idrott och rörelse. Redan idag finns det enligt oss tillräckligt med 

forskning som visar vilken stor betydelse fysisk aktivitet har. Det är bra att flera skolor 

erbjuder sina elever att välja till mer idrott som exempelvis elevens val eller liknade men det 

räcker inte. Ofta lockar den typen av idrottslektioner inte alla elever utan i första hand dem 

som redan är fysiskt aktiva på sin fritid och i skolan. Förmodligen skulle det bästa vara att 

schemalägga mer tid för idrott och hälsa där alla elever är med och deltar. Det skulle även 

vara ett stort framsteg för hela folkhälsan. Ericsson (2005), ställer frågan om undervisningen i 

idrott och hälsa med utbildade idrottslärare är tillräckligt för att möta behovet av mer fysisk 

aktvitet i skolan? Kanske behövs det fler lärare och schemalagd tid för att alla ska få röra på 

sig dagligen enligt läroplanens mål. Vi anser även att man bör förstärka samarbetet mellan 

skolan och idrottsrörelsen. Det skulle få fler elever att börja utöva olika idrotter på sin fritid. 

En viktig uppgift som skolan har är att ge eleverna ett livslångt lärande för hälsa och fysisk 

aktivitet så att de på egen hand ska kunna utveckla en hälsosam livsstil.  

Skolgården ser vi som en viktig resurs i arbetet för att skapa en miljö som främjar lärande och 

välmående. Alla barn vill väl ha en rolig och attraktiv skolgård att springa ut till när det blir 

rast, tyvärr är det numera inte ett alternativ på flera skolor. Idag finns det exempelvis flera 

friskolor som helt saknar skolgård vilket inte är bra för eleverna. Ofta kan dessa skolor 

befinna sig i innerstaden där det inte finns plats att bygga någon skolgård mitt bland alla 

bostäder. Barnen måste få komma ut och röra på sig under rasterna. Helst ska skolgården 

erbjuda ett stort utbud av aktiviteter och resurser. Forskning visar att det verkligen behövs 
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utformade skolgårdar för att stimulera elevernas motoriska utveckling och lärande. 

Regeringen borde inte tillåta skolor som saknar skolgårdar eftersom det inte är bra för 

elevernas välmående och kunskapsutveckling. Eleverna måste få röra på sig för att kunna sitta 

still och koncentrera sig på skolarbetet. Vi anser att barnen har rätt till säkra och utvecklande 

skolmiljöer där skolgården utgör en viktig del i elevernas lärande och utveckling. Den fria 

leken ute på skolgården har stor betydelse för elevernas utveckling och kreativitet och de som 

inte får leka fritt och röra på sig tillräckligt riskerar att få svårigheter i sin lärandeprocess. 

(Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). Det saknas fortfarande en hel del kunskap om hur 

fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande och det behövs mer forskning som kan bevisa 

vilken betydelse och vilka effekter olika typer av fysisk aktivitet kan ha för elevernas lärande 

och utveckling. Det skulle vara positivt för det framtida arbetet.  

Fysisk aktivitet påverkar lärandet i större utsträckning än vad säkert många tror. Wolmesjö 

(2006), skriver att när vi rör på oss regelbundet tränas alla sinnen, dessutom förbättras 

konditionen och hälsan, vilket i sin tur skapar nya förutsättningar för lärande. Mycket pekar 

på att ökad fysisk aktivitet kan påverka skolprestationerna, särskilt när det gäller skriv- och 

läsförmåga, rumsuppfattning och taluppfattning. Sambandet mellan motorik och förmåga att 

tillägna sig kunskaper verkar vara större än vi tidigare trott. Vi anser att motorikens positiva 

effekter bör vara ett starkt argument för att ta in mer fysisk aktivitet i skolan och 

undervisningen. Elever med god motorik verkar generellt sätt ha lättare att klara skolarbetet 

jämfört med inaktiva elever som inte får tillräckligt med motorisk träning. Sanborg-Holmdahl 

& Stening (1993), menar att för lite motorisk träning kan påverka eleverna negativt och skapa 

försämrade förutsättningar i deras kunskapsutveckling. Vi tycker även att man tycker ska 

arbeta mer med fysisk aktivitet hos elever som är i behov av extra stöd i skolan. Ofta 

innehåller specialundervisning inte några fysiska aktiviteter utan istället mer teoretisk 

undervisning i klassrummet. Dessa elever behöver också få röra på sig mer och är i många fall 

understimulerade när det gäller idrott och rörelse. Fysisk aktivitet kan hjälpa dessa elever att 

förbättra sin motorik, målmedvetenhet och sitt självförtroende vilket skulle ge en positiv 

inverkan på deras utveckling och studieresultat.  

Hälsa handlar i stort om att känna välmående vilket är en högst bidragande orsak till hur vi 

presterar i skolan eller på arbetet. Idag är det många elever som upplever stress i sin vardag 

både i skolan och under sin fritid. Motion och rörelse kan både vara roligt och minskar stress, 



26 

 

det är ytterligare ett argument för mer idrott och rörelse i skolan. Samtidigt påverkas humöret 

och självförtroendet positivt vilket också är viktigt för eleverna. (Gustavsson & Hugoh, 1987). 

Fysisk aktivitet har enligt de lärare vi intervjuat stor påverkan på kroppen och hjärnan, vilket 

har fördelaktiga påverkningar på lärandet. Den fysiska aktivitetens olika positiva 

påverkningar som tas upp i intervjuerna är många och återkommande hos de olika intervjuade 

personerna. Exempel på dessa är till att börja med en av de grundläggande faktorerna för att 

utöva vissa aktiviteter, motoriken. Att motoriken har stor betydelse för rörelse är nog alla 

väldigt ense om och att vissa delar av den kan ha stor påverkan på lärandet. Automatisering av 

motorik är en stor del av barns uppväxt där missade delar kan förhindra elevers fulla kapacitet 

av lärande. Att inte tillgodose elever med motoriska hinder träning kan få riktigt dåliga 

konsekvenser då inte bara lärandet är en del av syftet med träningen utan även självkänsla och 

motivation påverkar. Att ge dessa elever som exempel mer tid för träning är en del av den 

dagliga fysiska aktiviteten, även om inte alla inkluderas i denna så kan andra elever få 

möjlighet till diverse aktiviteter som är mer lämpade för deras behov.   

Andra nämnda påverkningar är koncentrationen som lärarna uppfattar vara mer god i 

generella fall hos de elever som är mer aktiva, där fritidens aktiviteter har stor inverkan på 

denna slutsats. Koncentrationen märker de ifrågasatta är bättre och kan bibehållas längre 

stunder hos de aktiva, men att det även under stillasittande lektioner skulle behövas vissa 

pauser med rörelse för att få mer fokus på det som ska göras. Att få korta pauser i arbetet 

känner de flesta människor som man diskuterat med gör en stor påverkan och detta gäller 

även elever. Koncentration påverkar inte bara själva eleven utan även klassrumsmiljön i 

positiv anmärkning, då det till exempel blir mindre tid åt onödiga argumentationer och 

stökigheter samt ovidkommande sysselsättningar. Detta säger sig självt att koncentration har 

en väldigt stor påverkan på lärande då fokuseringen under lektioner går till undervisningen 

och dess innehåll.  

En annan påverkan som lärarna också tar upp är självförtroende, vilket har betydelse för 

många olika saker vad gäller eleverna själva. Självförtroende nämner lärarna ger en bättre 

självkänsla och ett bättre socialt klimat för eleverna, vilket får eleven att må bra och trivas. 

Denna känsla av välmående kan man själv känna som en prestations höjare, för mår man bra 

så presterar man bra vilket förmodligen även gäller för elever. För att lyckas bra så måste man 

nog ha ett gott självförtroende då detta påverkar en person väldigt mycket i levnadskänsla.  
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Även stressfaktorn har viss anknytning till att befinna sig i ett välmående, vilket lärarna också 

angav vara en positiv påverkan fysisk aktivitet hade. Stress nämns börja klättra ner i åldrarna 

och att dess påverkningar börjat visa sig på skolungdomar. De vi intervjuade säger sig se 

skillnader på elever som är fysiskt aktiva och inaktiva på detta symptom. Där de aktiva verkar 

vara mer lugna och ostressade, någon av lärarna nämner att planeringen av tider och uppgifter 

inom och utanför skolan hanteras bättre av dessa elever. Stress ses som ett stort bekymmer 

både för elever och vuxna i arbetet, där stress under långa perioder ses som negativt i alla 

möjliga förhållanden, sådan stress gör att vi presterar och mår sämre. Vilket vi då också ser 

leda till att lärandet blir påverkat negativt när eleverna är stressade.   

Många skolor använder sig av olika sorters program/projekt för att öka och hålla en 

kontinuitet i den fysiska aktiviteten i skolan, men det är även många skolor som inte använder 

sig av dessa. Vilket som är bäst går inte att säga då skolor använder sig av olika metoder för 

att försöka uppnå läroplanens olika riktlinjer och mål. De skolor vi intervjuade lärare på 

använde sig av två olika metoder där ena var ”Röris” som används hos de yngre eleverna, och 

promenader för de i samma ålder vid den andra skolan. Båda skolorna hade vissa avsaknader 

av aktiviteter för de äldre åldrarna, men det nämndes vid båda skolorna att extra val av idrott 

var möjligt för de äldre. Vi med lärarna tycker att problematiken med extra val av idrott för att 

få daglig fysisk aktivitet inte riktigt håller då de flesta som väljer detta redan är fysiskt aktiva 

och har stort rörelse intresse. Vikten i daglig fysisk aktivitet är att försöka få med alla i rörelse 

för att skapa ett livslångtintresse. I Lpo 94, står det att ”Skolan skall sträva efter att erbjuda 

alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen”. I skolorna vi var på erbjöd extra 

idrott för de som ville välja detta, men är idrott och fysisk aktivitet lika? Begreppen har 

samma innebörd men behöver inte betyda lika i förhållande till varandra. Det kanske borde 

finnas val för båda? Som tidigare nämnts så är det oftast bara de som redan har intresset för 

idrott som väljer idrott, vilket även får följderna av en mer förutbestämd aktivitet. Att sträva 

efter allas deltagande borde i viss mening vara att erbjuda flertalet alternativ på fysisk 

aktivitet. De som är mer inaktiva som inte gör dessa val kanske borde få en mer för dem 

själva intressant rörelse aktivitet. Detta för att få fler elever att vilja uppnå den dagliga fysiska 

aktiviteten. Om lärare som de i vår intervju ser sådana tydliga effekter på vad just fysisk 

aktivitet gör, hur kan det då komma sig att skolor inte gör mer för att främja fysisk aktivitet? 

Detta är en fråga som gäller den enskilda skolan där vissa försöker medan andra inte verkar 

göra det. I vilken grad försöker lärare påverka för ett förbättrande av den fysiska aktiviteten 
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egentligen, tas diskussionen upp med lärare, rektorer och ansvariga inom skolan? Finns det 

tillräckliga belägg för att utöka den fysiska aktiviteten i skolan för dessa personer? Dessa 

frågor är av stor betydelse om skolor ska förändra synen och tiden som ges till den fysiska 

aktiviteten. Förändringar kräver även tid och att personalen tillsammans har en positiv 

inställning till dessa. 

Förbättringar av den fysiska aktiviteten och dess tid finner skolorna i många alternativ där 

schemalagd tid dyker upp ofta. Att ha en grund att stå på är viktigt, vilket schemat är. Utan 

schemalagd tid blir det oftast inte av anser lärarna. Extra tid till fysisk aktivitet där flertalet 

lärare är med kan öka möjligheten för individ anpassad rörelse som även gör att fler kan 

känna intresse. Att göra något man känner för är mer intressant och utvecklande för alla 

elever, på det här sättet kan skolor få fler elever att vilja röra på sig och få ut mer av den 

fysiska aktiviteten. Förutom schemaläggning så dyker förslag som bättre förhållanden vad 

gäller utrymmen och material upp, vilket också är en övergripande faktor. Har inte skolor 

utrymmen eller material för att erbjuda flertalet aktiviteter så spelar det inte så stor roll om det 

finns tid schemalagd för alla elever. Dessa två faktorer går hand i hand med varandra i stor 

del, men väldigt mycket går att lösa om det finns tid, även alternativa aktiviteter kan utföras 

utan en mängd av material. Grund material finns på alla skolor och det gäller att använda 

dessa på ett fantasifullt sätt om de rätta redskapen saknas.     

Den fortsatta uppdateringen av forskningen inom detta ämne ser vi som en viktig del i 

lärararbetet för att hålla sig uppdaterad och för att kunna vidare utveckla sin undervisning 

samt kunna tala för betydelsen av sitt ämne. Lärare i fråga tog del av forskningen genom 

pedagogiska skrifter av olika slag samt föreläsningar, vilket är två omfattande sätt som 

inkluderar väldigt mycket. Men båda beroende på frekvensen, föreläsningar sker inte ofta och 

skrifter tar inte i så stor omfattning upp ämnet om läraren inte själv söker sig till den specifika 

skriften. Stor del av uppdateringen ligger i lärarens egna händer, att vilja vara uppdaterad och 

angelägen kring ämnet.  
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5.2 Förslag till vidare studier 

Efter studien där vi ville få reda på vad lärares erfarenheter säger om fysisk aktivitets 

påverkan på lärande hos elever, skulle det vara intressant att fördjupa sig ytterligare och 

verkligen bevisa vilka effekter som fysisk aktivitet har på elevernas lärande och 

kunskapsutveckling. Även vad som görs för att framhäva den fysiska aktiviteten är ett 

intressant område. Det verkar som att många lärare delar samma positiva uppfattning 

angående fysisk aktivitet, men att det inte i någon större grad investeras i utvecklandet av den 

viktiga dagliga fysiska aktiviteten i skolan. Det är svårt att förstå att det inte satsas mer på ett 

så viktigt och betydelsefullt ämne. 
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BILAGA 1 

 

Gävle den 9 oktober 2007 

 

Till Lärare 
 

Vi är två idrottslärare som just nu skriver vårt examensarbete på högskolan i Gävle.  
 
Det är viktigt att eleverna får daglig fysisk aktivitet både i skolan och på sin fritid vilket har 
betydelse för deras hälsa, utveckling och lärande. Syftet med studien är att undersöka hur 
fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande. Vi vill intervjua andra lärare och höra hur de 
upplever att fysisk aktivitet påverkar deras egna elevers lärande och utveckling. 
  
Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och ni har rätt att avbryta er medverkan. Allt material 
kommer att behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av det. De uppgifter som 
samlas in kommer endast att användas till vår undersökning. 

 

 

Jag har läst informationen och ställer härmed upp på att vara med i intervjun.  
 
 
 
Namn 
 
    
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar. 
 

Med vänlig hälsning 
 
Jonas Söderström, Robert Bergner 
Lärarprogrammet, HIG 
S Centralgatan 18 C 
802 51 Gävle 
Tel: 026-61 30 15 
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BILAGA 2 

 

Intervjufrågor 

 

Syftet med intervjuerna är att ta reda på hur olika lärare upplever att fysisk aktivitet påverkar 
elevernas lärande och utveckling. 

 

1. Hur tror du fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande och utveckling? 

 

2. Vad kan fysisk aktivitet ha för påverkan, anser du, på elevernas studieresultat? 

 

3. I läroplanen står det att skolan skall erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 
hela skoldagen. Vad gör din skola för att uppfylla dessa mål? 

 

4. På vilket sätt kan din skola eventuellt förbättras för att uppfylla läroplanens mål? 

 

5. På vilket sätt tar du del av forskning om fysisk aktivitets betydelse för eleverna? 
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