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Sammanfattning: 

Examensarbetet fokuserar på fysisk aktivitet och hälsa inom årskurs 1–3. Syftet är att belysa på 

vilka sätt pedagoger arbetar för att öka elevers förståelse kring fysisk aktivitets betydelse för 

hälsan och vilken påverkan detta har på eleverna. Urvalsgruppen är verksamma pedagoger. 

Undersökningen är en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som har 

kompletterats med ”critical incidents” observationer. Resultatet visar att pedagogerna ofta 

upprepar fysisk aktivitets betydelse för hälsan för att öka elevernas förståelse kring detta, genom 

samtal och fysiska aktivitets upplevelser. Kunskap om människokroppen anses även behövas. 

Slutsatser är att kroppsuppfattning - kunskap om människokroppen, förmåga att använda sin 

kropp och fysiska aktiviteter - är viktigt för barns förståelse om dess betydelse för hälsan. 

Studiens resultat ger idéer till pedagoger inom skolan om olika arbetssätt kring fysisk aktivitet 

för att skapa förståelse, främja hälsosamma vanor och bättre förutsättningar för lärande. 

Resultatet antyder att elevers totala skolprestationer förbättras av fysisk aktivitet.   
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1 INLEDNING 
Jag har i mitt examensarbete valt att rikta fokus mot fysisk aktivitet. Hur fysisk aktivitets 

betydelse för hälsan kan belysas för elever inom skolans tidigare år samt hur det kan användas 

i undervisningen. För mig har fysisk aktivitet alltid varit en naturlig och positiv del i mitt liv. I 

förhållande till lärande har jag lättare att hålla fokus efter fysisk aktivitet samt känner mig 

piggare och gladare. Jag upplever också att ju högre nivå jag har tränat på desto friskare har jag 

varit. Fysisk aktivitet är dessutom en rolig och social aktivitet för mig, jag har träffat flera 

vänner samt umgås med vänner genom fysiska aktiviteter. Jag upplever att det idag är en stor 

skillnad mellan de som är fysiskt aktiva och de som är fysiskt inaktiva där dessvärre de inaktiva 

står för majoriteten. Det har blivit ett alltför stillasittande samhälle som jag bland annat har 

uppmärksammat i skolans värld under såväl raster som lektioner. Det skrivs till och med ut 

fysisk aktivitet på recept på vårdcentraler i hela Sverige. Detta visar att den fysiska inaktiviteten 

är stor men också att fysisk aktivitet är viktigt för vår hälsa och vårat välmående. Av ett flertal 

anledningar anser jag att det finns en viktig poäng med att väcka elevers förståelse för hälsans 

vikt och fysisk aktivitets betydelse för hälsan. Barn bör få flera positiva erfarenheter av rörelse 

och fysisk aktivitet samt kunskap om att dessa aktiviteter är av stor vikt och betydelse för 

eleverna själva, deras kropp och framtid. Jag anser att jag, inte bara i min yrkesroll som lärare 

utan även som samhällsmedborgare och förälder har ett ansvar i detta och därför bör vara en 

hälsofrämjande förebild. Det är dock i min roll som lärare jag har störst möjlighet att nå många 

barn. I och med alla barn lärare möter i sin vardag ges lärare en viktig position där en betydande 

insats kan genomföras. Skolans pedagoger har enligt mig en viktig roll att såväl öka kunskaper 

kring fysisk aktivitets betydelse för hälsan som att praktiskt hjälpa eleverna att öka deras fysiska 

aktivitet och kanske viktigast av allt låta eleverna känna rörelseglädje.  

 

Folkhälsomyndigheten (u.å.) skriver att allt fler barn är fysiskt inaktiva och allt färre barn når 

deras rekommendationer om minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. I och med detta anser 

jag att främjande insatser för fysisk aktivitet och hälsa är väsentligt inte bara på skolorna utan i 

samhället i stort. Detta är dessutom viktigt att rikta uppmärksamhet mot eftersom en av 

samhällets största hälsofaror är att vi rör på oss allt för lite och är allt för stillasittande. Sverige 

är idag ett av Europas mest stillasittande länder och ett skrämmande exempel är att våra 

fyraåringar är fysiskt inaktiva nära på halva sin vakna tid (Generation Pep, u.å.). Generation 

Pep (u.å.) skriver att allt för stor fysisk inaktivitet kan medföra hälsoproblem och sjukdomar 

som sömnstörningar, depression, benskörhet och hjärtsjukdomar. Däremot kan ökad fysisk 

aktivitet främja hälsan, förebygga sjukdomar och minska risken att dö i förtid enligt 

Folkhälsomyndigheten (u.å.). Ovannämnda resonemang i samband med att hälsobegreppet, 

fysisk aktivitet och dess betydelse för att må bra ska beröras redan under de tidigare skolåren 

enligt skrivelser i läroplanen (Skolverket, 2017) gör att pedagoger inom årskurs 1–3 får ingå i 

detta vetenskapliga arbete. Detta examensarbetes syfte är att belysa på vilka sätt pedagoger 

arbetar för att öka elevers förståelse kring fysisk aktivitets betydelse för hälsan och vilken 

påverkan det har på eleverna.  
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1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer tidigare kunskaper inom examensarbetets område sammanfattas. Vad 

läroplanen, forskningsbaserade artiklar och nyheter säger om ämnet fysisk aktivitet och hälsa 

presenteras och en begreppsförklaring för begreppen hälsa och fysisk aktivitet genomförs.  

 

1.1.1 Läroplanen  
I läroplanen (Skolverket, 2017) uttrycks det att eleverna ska få känna rörelseglädje och därmed 

även möjlighet att utveckla ett intresse för fysiska aktiviteter. Skolan ska dagligen inom skolans 

ramar sträva efter att erbjuda eleverna fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och lek betonas som en 

väsentlig del för de yngre elevernas lärande. Enligt den naturvetenskapliga kursplanen ska 

elever inom årskurs 1–3 arbeta med kropp och hälsa. Där betydelse för att må bra som motion, 

hygien, sociala relationer, mat och sömn samt kroppens funktioner ska beröras. Genom 

undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att skapa förståelse för vad som kan påverka 

hälsan samt få utveckla sin allsidiga rörelseförmåga. Eleverna ska också genom undervisningen 

skapa sig en förståelse för fysisk aktivitets påverkan och betydelse för hälsa och välbefinnande 

(Skolverket, 2017).      

 

1.1.2 Dagsläget   
Aktuell kunskap inom området fysisk aktivitet och hälsa har uppmärksammats genom nyheter 

ur källor som regeringen och Skolverket. I flera av dessa framgår det att fysisk aktivitet bör bli 

en naturlig del för eleverna inom ramarna för deras skoldag eftersom fysisk aktivitet är bra ur 

såväl hälsoaspekter som skolaspekter (Fridolin & Wikström, 2016; Skolverket, 2016 & Öhman 

& Rickardsson, 2017). Enligt Skolverket (2016) är ett hälsofrämjande arbete förenat med 

elevers lärande, främjar sociala relationer och psykisk hälsa. Därför ger läroplanen starkt stöd 

för hälsofrämjande arbete och det faktum att det bör bli en naturlig del i utbildningen. Ett fysiskt 

aktivt liv är viktigt för hälsan och skolprestationer. Därav har det i läroplanen betonats att skolan 

ska sträva efter att öka elevers förståelse för fysisk aktivitets betydelse för att må bra. Skolan 

ska även sträva efter att dagligen erbjuda fysisk aktivitet till eleverna. Det kan exempelvis ske 

genom att fysisk aktivitet integreras som en del i skolans dagliga undervisning. I likhet med 

detta skriver Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin och folkhälso-, sjukvårds- och 

idrottsministern Gabriel Wikström (2016) att forskning visat att fysisk aktivitet ger goda resultat 

på elevers skolprestationer. Därför är den fysiska inaktiviteten hos elever problematisk och de 

vill i och med det säkerställa att samtliga elever erhåller daglig fysisk aktivitet. De understryker 

dock att skolan inte kan göra allt men i och med att barnen spenderar mycket tid i skolan och 

fysisk aktivitet ger eleverna bättre förutsättningar när det gäller exempelvis koncentration och 

att uppnå målen finner de att extrarörelse som en naturlig del av skoldagen är viktigt.  

 

Rapporter från Nordiska ministerrådet visar att två tredjedelar av Sveriges skolbarn rör sig för 

lite samt att de svenska skolbarnen är Nordens mest stillasittande elever. Den fysiska 

inaktiviteten bland Sveriges barn bör vändas då det kan leda till fysisk och psykisk ohälsa, ökad 

risk att dö i förtid samt sämre skolprestationer (Larsson & Wallberg, 2017 & Öhman & 

Rickardsson, 2017). Öhman och Rickardsson (2017) skriver att forskaren Cecilia Magnusson 

anser att mer fysisk aktivitet och idrott behövs i skolan och åtgärder kan under lektionstid vara 

rörelsepauser och uteaktiviteter. Hon anser dessutom att daglig fysisk aktivitet ska vara ett krav 

till skolorna inte en rekommendation. Framförallt eftersom fysisk aktivitet är en klassfråga blir 

skolorna extra viktiga. Skolorna kan utjämna klasskillnaderna och det faktum att barn från 

högutbildade och hälsomedvetna hem rör sig mycket mer än barn från andra hem. Skolverkets 

enhetschef, Mikael Ejerblom, menar att kraven på skolorna bör skärpas och att en regeländring 

behövs för att öka skolors arbete kring hälsa och rörelse (Öhman och Rickardsson, 2017). I och 

med att forskare efterlyser mer daglig rörelse bland barn samt stora hälsovinster kan göras och 
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akademiska resultat kan höjas via ökad fysisk aktivitet vill regeringen göra en satsning på fysisk 

aktivitet i skolan. I förslaget framgår det att idrottstimmarna i grundskolan ska utökas med 100 

timmar från 500 till 600. Skolverket får även i uppdrag att skärpa läroplanen så att alla skolor 

måste genomföra dagliga fysiska aktiviteter. Utbildningsministern Fridolin ger exempel om 

promenader i skog och ”pulshöjande aktiviteter” i samband med teoretiska ämnen (Larsson & 

Wallberg, 2017 & Öhman & Rickardsson, 2017).  

 

1.1.3 Definition av hälsa  
Hälsa innebär att må bra och vara frisk (Raustorp, 2013) och är enligt Kostenius och Lindqvist 

(2006) en förutsättning och resurs för att människor ska kunna leva. Raustorp (2013) skriver att 

vår hälsa under hela livet skiftar mellan hälsa och ohälsa beroende av inre och yttre 

omständigheter som har med fysiska, psykiska och sociala faktorer att göra. Kostenius och 

Lindqvist (2006) menar också att hälsa är beroende av flera faktorer; fysiska, psykiska, sociala 

och emotionella. Dessa kompenserar och samverkar med varandra vilket betyder att alla 

faktorer inte behöver vara på topp för att ha en god hälsa, välbefinnande och livskvalitet. 

 

1.1.4 Definition av fysisk aktivitet  
Fysisk aktivitet är ett medel som kan användas för att uppnå, bibehålla och utveckla god hälsa 

samt ett långsiktigt hälsotänk hos barn och ungdomar enligt Raustorp (2013). Fysisk aktivitet 

är med andra ord en viktig komponent för god hälsa (Kostenius & Lindqvist, 2006). Alla former 

av kroppsrörelser som att styrketräna, gå, springa och motionera men också dagliga aktiviteter 

som trädgårdsarbete och städa etcetera är fysisk aktivitet. Eftersom kroppens muskler 

producerar kroppsrörelser som resulterar i ökad energiförbrukning och det är vad fysisk 

aktivitet är enligt Faskunger (2013) och Raustorp (2013). Vidare beskriver Faskunger (2013) 

fysisk aktivitet som ett biologiskt behov människor har för att må bra och ha god hälsa.   

1.2 Litteraturgenomgång 

Detta avsnitt kommer att belysa vad den aktuella forskningen och litteraturen i form av 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar, populärvetenskaplig litteratur och forskningsrapporter 

säger om fysisk aktivitet och hälsa. Bland annat kommer fysisk aktivitets betydelse för hälsa 

och lärande, hur hälsa och fysisk aktivitet kan användas i undervisningen samt hur elevers 

förståelse kan utvecklas enligt litteraturen att beröras. Först kommer en sammanfattning om 

vad aktuell forskning som har uppmärksammats och erfarits från ett tidigare arbete, utfört under 

lärarutbildningens kurs ”Läraren och lärandet”, i form av en litteraturstudie inom området 

fysisk aktivitet och hälsa att presenteras. 

 

Turner och Chaloupkas (2017) skriver i deras vetenskapliga artikel att lärare har en viktig roll 

i att främja och öka elevers kunskaper kring deras hälsa. Lärare har också möjlighet att öka 

elevers förståelse för hälsa och vara hälsosamma genom fysisk aktivitet i undervisningen. 

Dinkel, Lee och Schaffer (2016) skriver att en rad olika forskningsresultat visat att en idealisk 

miljö för att öka elevers förståelse för, få stöd i och öva på hälsosamma beteenden är skolan 

eftersom den når majoriteten av alla barn. Skage och Dyrstad (2016) samt Turner och 

Chaloupka (2017) lyfter framförallt fysisk aktivitet i form av klassrums avbrott eller fysiskt 

aktivt lärande. Fysiskt aktivt lärande är när rörelser eller fysiska aktiviteter integreras med fakta 

från ett ämne som naturvetenskap, språk och matematik. Exempel på sådana inslag presenteras 

både i inom- och utomhus miljöer. Vanligast och bäst resultat samt enklast att använda sig av 

enligt lärare som deltagit i respektive studier är inslag av fysisk aktivitet i undervisningen på 

cirka 10–20 minuter. Båda metoderna ses som lovande och effektiva strategier för att öka 

lågstadiebarns fysiska aktivitet i undervisningen (Skage & Dyrstad, 2016 & Turner & 

Chaloupka, 2017). 
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Fysisk aktivitet i skolan uppges enligt Skage och Dyrstad (2016) öka elevers lärande och 

skolprestationer samt vara viktigt för såväl den fysiska som mentala hälsan och trivsel. Fysisk 

aktivitet i undervisningen kan främja kamratskap. Elever i studien vittnar om att fysisk aktivitet 

är glädjefyllda upplevelser de mår bra av och har skapat nya kompisrelationer genom. Dinkel 

et al. (2016) visar genom deras studie att lärare som deltar aktivt i de fysiska aktiviteter som 

används uppmuntrar sina elever till fysisk aktivitet och är en hälsofrämjande förebild. Fysisk 

aktivitet under lektioner förbättrar elevers hälsa och välbefinnande samt minskar stress. Fysisk 

aktivitet har samma effekt på vuxna och därför finns fördelar även för lärare om de använder 

och deltar i fysiska aktiviteter. Fysisk aktivitet är dessutom en del i att skapa relationer mellan 

såväl eleverna som lärare och elever vilket också har betydelse för hälsan (Dinkel et al., 2016 

& Skage & Dyrstad, 2016). Dessvärre visar forskning (Dinkel et al, 2016; Skage & Dyrstad, 

2016 & Turner & Chaloupka, 2017) att kunskap, metoder, verktyg och tid för att använda fysisk 

aktivitet i undervisningen under skoldagen saknas. Stöd i hälsofrämjande insatser och konkreta 

förslag eller redskap för hur lärare och skolor kan arbeta med och införa fysiska aktiviteter 

under skoldagen efterfrågas av såväl forskare som lärare.  

 

1.2.1 Fysisk inaktivitet – En folkhälsoproblematik 
Bekvämlighet har gett upphov till en rad hälsoproblem (Kostenius & Lindqvist, 2006). Den 

fysiska inaktivitet som bekvämlighet medför har blivit ett av de största hoten mot vår hälsa 

enligt Saltin (2017). Raustorp (2013) skriver att forskning visar att fysisk inaktivitet bland 

ungdomar ständigt växer och att antalet barn under 15 år som är allt för fysiskt inaktiva ökar. 

Folkhälsomyndigheten (u.å.) framhåller att fysisk inaktivitet är ett skadligt beteende och en 

bidragande faktor till en rad icke-smittsamma sjukdomar som diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar samt olika cancerformer. Dessutom presenterar Faskunger (2013) forskning som 

visar att fysisk inaktivitet fördubblar risken för icke-smittsamma sjukdomar, sömnproblem, 

ohälsa och död i förtid. Raustorp (2013) och Folkhälsomyndigheten (u.å.) framhåller att fysisk 

inaktivitet idag är den fjärde största orsaken till död i förtid. En Folkhälsopolitisk rapport från 

2010 visar att de samhällsekonomiska kostnaderna relaterade till fysisk inaktivitet i Sverige 

årligen kostar samhället så mycket som 7 miljarder kronor (Folkhälsomyndigheten, u.å.).  

 

Faskunger (2013) förklarar att nära hälften av världens vuxna befolkning inte kommer upp i 

den fysiska aktivitetsnivå på 30–60 minuter per dag som rekommenderas ur hälsofrämjande 

synvinklar. Howie (2014) betonar att majoriteten av alla barn är alltför fysiskt inaktiva och 

enligt Raustorp (2013) är risken stor att barn som är fysiskt inaktiva fortsätter vara inaktiva som 

vuxna. Till exempel skriver Flodmark (2013) att de vuxna som har komplikationer på grund av 

sin fetma ofta varit fysiskt inaktiva och anlade problematik kring fetma redan som barn. 

Övervikt och fetma har de senaste åren stadigt ökat i västvärlden och en allvarlig riskfaktor för 

dessa folkhälsoproblem är fysisk inaktivitet (Kostenius & Lindqvist, 2006). En markant ökning 

av övervikt och fetma har noterats hos barn och ungdomar. Kring denna folkhälsoproblematik 

liksom flera folkhälsoproblem spelar kostvanor förmodligen även en roll, men en fundamental 

roll visar den fysiska inaktiviteten ha på dessa problem (Flodmark, 2013 & Raustorp, 2013). 

En dansk studie visar även att hög fysisk inaktivitet ökar risken för hjärtsjukdomar i alla sociala 

grupper oavsett kön eller den stora åldersintervall som ingick i undersökningen (Saltin, 2017). 

Forskning visar även att fysisk inaktivitet har negativ inverkan på elevers skolprestationer 

(Perera, Frei, Frei & Bobe, 2015) och kan leda till stress. Vid stress påverkas förmågan att lösa 

uppgifter samt koncentrationsförmågan negativt (Sveriges riksidrottsförbund, 2009).    

 

Fysisk inaktivitet har idag blivit en allvarlig folkhälsoproblematik där den fysiska inaktiviteten 

i sig är en riskfaktor som fortsätter att öka (Faskunger, 2013 & Saltin, 2017). Raustorp (2013) 
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understryker att om vi följer övriga hälsorekommendationer men är fysiskt inaktiva kommer 

delar av hälsovinsterna att förloras. Fysisk inaktivitet är en allvarlig hälsorisk oavsett kroppsvikt 

skriver Saltin (2017). Ny forskning visar att medelviktiga eller smala människor som balanserar 

fysisk inaktivitet med mindre intag av energi har högre risk att utveckla icke-smittsamma 

sjukdomar än de som är överviktiga och fysiskt aktiva. Saltin (2017) menar att budskapet om 

och förståelsen för fysisk inaktivitets faror inte har nått befolkningen vilket gör att den fysiska 

inaktivitets trenden inte vänder utan istället utgör den viktigaste riskfaktorn för icke-

smittsamma sjukdomar. Beroende av dessa icke-smittsamma sjukdomarna som fysisk 

inaktivitet kan vara en bidragande faktor till är fysisk aktivitet väsentligt för att förebygga och 

förhindra sjukdomar och död enligt Folkhälsomyndigheten (u.å.).  

 

1.2.1.1 Prevention och promotion 
Samhället behöver ge människor förutsättningar för att kunna leva ett fysiskt aktivt liv eftersom 

det ökar möjligheterna att undvika sjukdomar, ohälsa och död i förtid skriver Faskunger (2013) 

och behovet av livsstilsförändringar i såväl Sverige som världen har aldrig varit större. 

Strategier som finns för livsstilsförändringar genom hälsoarbete är prevention, förebyggande 

insatser mot ohälsa samt promotion, hälsofrämjande insatser (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

För att förklara prevention beskriver Kostenius och Lindqvist (2006) att prevention är att 

förebygga och motverka onödiga sjukdomar. Prevention handlar också om att orsaker till att 

livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma 

undanröjs via förebyggande insatser. Ramklint (2013) skriver att prevention kan riktas mot tre 

olika grupper, samhället genom till exempel insatser i skolan, riskgrupper eller de som har 

utvecklat problem eller sjukdom. Förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar på alla nivåer 

är synnerligen eftersträvansvärt. Som en stor teoretiker inom preventionen, Geoffrey Rose, har 

uttryckt: ”It’s better to be healthy than ill or dead” (Kostenius & Lindqvist, 2006, s. 55).  

 

Den andra strategin inom hälsoarbete är hälsopromotion. Det vill säga hälsofrämjande arbete 

som handlar om att hälsa och fysisk aktivitet ska bli en vardaglig resurs för enskilda individer. 

Människors kompetens, kunskap och därigenom självförtroende för ämnet bör stärkas för att 

de ska kunna ta medvetna och självständiga hälsorelaterade val. En god folkhälsa ska uppnås 

genom hälsopromotion men eftersom hälsa inte enbart är ett individuellt ansvar behöver de 

sociala hälsoskillnaderna utjämnas. Den social, kulturella, ekonomiska och fysiska miljö som 

människor lever i påverkar i hög grad människors hälsa och möjlighet till att ta medvetna 

hälsorelaterade val (Kostenius & Lindqvist, 2006). Samarbete mellan skolan och flera 

professioner är därför väsentligt för hälsopromotion enligt Bramhagen och Carlsson (2013). 

Framförallt eftersom en särskilt angelägen grupp i det hälsofrämjande arbetet är barn och 

ungdomar. Detta framhålls av både Folkhälsoinstitutet och regeringen bland annat i 

propositionen En förnyad folkhälsopolitik. I propositionen framgår det att de levnadsvanor 

vuxna människor har ofta grundlagts under barndomen. Därav är pengar avsatta i 

hälsofrämjande syfte för att bland annat öka kunskap om användbara metoder för att ge barn 

och ungdomar en bättre psykisk och fysisk hälsa (Bramhagen & Carlsson, 2013). SBU, Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, arbetar med hälsopromotion och har i en rapport 

presenterat metoder för främjandeinsatser genom fysisk aktivitet. Exempelvis nämns metoder 

inom skolan som att utbilda lärare samt komplettera lektionerna med aktivitetspass och mer 

hälsoundervisning (Raustorp, 2013).        

 

  



 6 

1.2.2 Fysisk aktivitets betydelse för hälsa  
Idag är det väldokumenterat och bevisat att regelbunden fysisk aktivitet har positiv betydelse 

för vår hälsa (Faskunger, 2013 & Raustorp, 2013). Folkhälsomyndigheten (u.å.) framhåller att 

fysisk aktivitet är en av de viktigaste och mest betydelsefulla komponenterna för vårt 

välmående och vår hälsa. Sveriges riksidrottsförbund (2009) skriver att WHO, 

Världshälsoorganisationen, i samarbete med Federation of Sports Medicine tagit fram en 

rapport Motion för hälsan i vilken de betonar att alla länders regeringar bör rikta insatser mot 

fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsa för att uppnå god folkhälsa. Bland annat står det i 

rapporten att fysiskt aktiva personers risk att drabbas av såväl fetma som blodpropp, benskörhet 

och benbrott samt psykisk ohälsa minskar av regelbunden fysisk aktivitet. Ericsson (2005) och 

Fritz (2017) har i deras respektive avhandlingar sett betydande resultat för att ökad fysisk 

aktivitet kan förbättra vår hälsa på flera sätt. Benstommen och musklerna stärks, musklernas 

funktioner ökar, frakturer minskar och den psykosociala hälsan påverkas positivt. Faskunger 

(2013), Raustorp (2013) samt Sveriges riksidrottsförbund (2009) förklarar att fysisk aktivitet 

gör att risken för psykisk ohälsa och depression minskas samt att sömnen förbättras. Fysisk 

aktivitet gör med andra ord att vi blir piggare, mer alert och mår bättre (Wolmesjö, 2006).  

 

Hjärtat, blodet och fettcellernas påverkan av fysisk aktivitet gör att vi får bättre kondition och 

syreupptagningsförmåga. Kolesterolhalten samt förkalkning i blodet minskar och 

fettförbränningen ökar i samband med den ökade ämnesomsättning fysisk aktivitet bidrar till. 

Hjärnans påverkan av fysisk aktivitet gör att risken för demens och Alzheimers sjukdom 

minskar (Sveriges riksidrottsförbund, 2009). Flera biologiska förklaringar finns dokumenterade 

angående fysisk aktivitets inverkan på att motverka förtidig död på grund av icke-smittsamma 

sjukdomar. Den fysiska aktiviteten förbättrar konditionen och ämnesomsättning som gör att 

musklerna kan förbränna högre andel fett och socker. Blodets levringsfaktorer påverkas positivt 

vilket kan resultera i att blodtrycket sänks. Flera studier från USA och Europa bekräftar detta 

och visar att de som är fysiskt aktiva regelbundet minskar risken att dö i förtid jämfört med de 

som är fysiskt inaktiva. I en studie minskades risken med en tredjedel och i en annan nära på 

halverades risken (Saltin, 2017). Raustorp (2013) skriver att flera forskare menar att fysisk 

aktivitet är den friskfaktor som är mest väsentlig för att uppnå god hälsa utan sjukdomar. Flera 

forskare och studier visar att fysisk aktivitet har stor betydelse för hälsan (Faskunger, 2013; 

Raustorp, 2013; Saltin, 2017 & Sveriges riksidrottsförbund, 2009). Några konkreta exempel på 

hälsovinster som finns att erhålla via fysisk aktivitet är: 

 

• Minskad risk för dödlighet med 20–30 %. 

• Positiv påverkan på immunförsvaret. 

• Minskad risk för benskörhet. 

• Bättre kondition. 

• Ökad självkänsla och bättre humör. 

• Minskad risk för övervikt och fetma. 

• Diabetes typ-2 motverkas. 

• Bättre stresstolerans. 

• Positiv inverkan på den psykiska hälsan. 

• Minskad risk för ängslan, oro och depression. 

• Förbättrad sömn. 

• Kraftigt minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

• Risk för cancer minskar (framförallt i tjocktarmen).  

• Bättre livskvalitet. 

(Faskunger, 2013 & Sveriges riksidrottsförbund, 2009). 



 7 

 

1.2.2.1 Rekommendationer och betydelse specifikt för barn 
Rekommendationer för barn och ungdomar vad det gäller fysisk aktivitet är att de från 6 års 

ålder upp till 17 bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Den fysiska aktiviteten kan 

fördelas i kortare pass under dagen på cirka 10–15 minuter och bör även ha inslag på hög 

intensitetsnivå. Allsidiga aktiviteter rekommenderas för positiva hälsoeffekter på såväl 

snabbhet och kondition som koordination, balans, reaktionsförmåga och rörlighet. Barn och 

ungdomar bör även tre dagar i veckan delta i aktiviteter för muskelstyrka och benhälsa. Med 

fördel kan den fysiska aktiviteten utökas till flera timmar per dag för större hälsovinster 

(Faskunger, 2013 & Howie, 2014). Världshälsoorganisationen, WHO, som är en av de 

organisationer som framhåller dessa rekommendationer betonar även att fysisk aktivitet är 

nödvändigt för barns utveckling av dess muskler och skelett, hälsosamt hjärt- och kärlsystem 

samt upprätthållandet av en hälsosam kroppsvikt (Ericsson, 2013 & Howie, 2014). Howie 

(2014) påpekar att alla hälsoeffekter som fysisk aktivitet har på barn minskar risken för kroniska 

sjukdomar och dödlighet. Hon poängterar även muskulärträning och benhälsa för att minska 

risken för kroniska sjukdomar och frakturer. Jesper Fritz (2017) forskare vid Lunds Universitet 

har i sin forskning undersökt fysisk aktivitets betydelse för barns muskler, skelett, frakturrisk 

och skolprestationer. Han poängterar att det är i barnåren som det finns störst chans att påverka 

skelettet och hans resultat visade att skelettets utveckling förbättrades av ökad fysisk aktivitet. 

Även muskelstyrkan och minskad risk för frakturer förbättrades och resultatet stöds av fler 

studier. Slutsatsen är att ökad fysisk aktivitet i skolan kan vara en gynnsam strategi för att 

minska frakturer från barnåren upp i ålderdomen samt förbättra musklerna, skelettet och även 

skolprestationer. Grindberg och Jagtøien (2000) skriver att barn av fysiologiska skäl behöver 

pauser för fysisk aktivitet eftersom deras kroppar och muskulatur inte klarar av ensidigt och 

långvarigt stillasittande. Barnens kroppar behöver rörelse för att kunna utvecklas.        

 

Howie (2014) skriver att WHO dessutom betonar att fysisk aktivitet är nödvändigt för de sociala 

och psykiska fördelar som aktiviteterna bidrar med. Grindberg och Jagtøien (2000) menar att 

fysisk aktivitet ökar barnens psykiska hälsa och att vi får gladare och tryggare barn med hjälp 

av fysiska aktiviteter. Raustorp (2013) skriver att forskning visar att fysisk aktivitet på 

medelhög eller hög intensitet ger bättre sömn för barn. Detta ger i sin tur även piggare och 

positivare barn, med bättre mental hälsa och minskad risk för depression och ångest (Howie, 

2014 & Raustorp, 2013). Fysisk aktivitet stimulerar barns mentala och sociala utveckling, dess 

humör förbättras och så även självkänslan (Sveriges riksidrottsförbund, 2009). Ericsson (2005) 

förklarar att barns självkänsla ökas i gemensamma rörelseaktiviteter och vid god 

kroppsuppfattning. Kroppsuppfattning avser kunskap om kroppens delar samt funktioner och 

hur de påverkar varandra. Dessutom omfattar det individens känsla och självuppfattning om sin 

kropp. God kroppsuppfattning, dessa kunskaper och fysisk aktivitet anses viktiga för barns 

självkänsla samt förståelse för och förmåga att utveckla en god hälsa. Vilket har betydelse för 

en fortsatt hälsosam och fysiskt aktiv livsstil (Ericsson, 2005). Det stöds av flera forskningar 

att positiva erfarenheter och regelbundna vanor av fysisk aktivitet har positiv betydelse för den 

mentala och fysiska hälsan för barn och fortsatt upp i vuxenålder. Den framtida hälsan 

grundläggs således redan under uppväxten och förblir ofta den samma genom hela livet 

(Ericsson 2013; Raustorp 2013 & Sveriges riksidrottsförbund 2009). 
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1.2.3 Skolans främjande roll  
Det faktum att barn spenderar mycket tid i skolan och detta under deras formbara år gör skolan 

till en viktig arena för hälsofrämjande insatser (Faskunger, 2013). Alla barn och ungdomar kan 

nås genom skolan. Skolan ges därigenom potential att grundlägga en hälsosamlivsstil och 

kunskap om rörelse och fysisk aktivitets betydelse för hälsan till kommande generationer. 

Dessutom kan även de mest fysiskt inaktiva barnen nås samt de som kommer från förhållanden 

som inte ger socialt stöd för en fysisk aktivlivsstil (Ericsson, 2013 & Raustorp, 2013). Howie 

(2014) skriver att skolan spelar en viktig roll i att öka barns fysiska aktivitetsnivå. Framförallt 

i en tid då familjebakgrunder och hemmiljöer visar sig vara kritiska för hälsoproblem kan 

skolbaserade insatser erbjuda lika möjligheter för alla barn. Detta är enligt Ericsson (2005) ett 

problem som uppmärksammats att ett tydligt samband finns mellan fysisk aktivitet och den 

socioekonomiska miljö som barn växer upp i. Raustorp (2013) exemplifierar forskning som 

visar att svenska barn med föräldrar från de lägre inkomst-, yrkes- och utbildningsgrupperna, 

jämfört med barn vars föräldrar tillhör de högre grupperna, ökar risken för fysisk ohälsa och 

dödlighet med 30 procent. Därför bör skolan stötta eleverna, använda mer fysisk aktivitet och 

arbeta hälsofrämjande även om huvudansvaret för barns hälsa ligger hos föräldrarna.  

 

Medlemsländer uppmanas av WHO att skolan ska ta ansvar för fysisk aktivitet och verka mer 

hälsofrämjande. Lektioner om hälsa bör förekomma mer frekvent, omgivningen samt resurser 

bör prioriteras för att kunna stödja både spontan och planerad fysisk aktivitet (Raustorp, 2013). 

Men för att skolan ska bli en hälsofrämjande plats som erbjuder daglig fysisk aktivitet behövs 

mer kunskap och metoder för hur detta ska göras (Wolmesjö, 2006). Howie (2014) berättar att 

flera lärare i hennes studie upplevde en tidsbegränsning i användandet av fysisk aktivitet och 

därför blir det väsentligt att maximera effektiviteten i de fysiska aktiviteter som genomförs. 

Hon förklarar vidare att lärare borde få möjlighet till utbildning angående fördelar och vikten 

av fysisk aktivitet för barns hälsa och skolgång samt hur fysisk aktivitet i klassrummet kan 

utföras. Fedewa, Ahn, Erwin och Davis (2015) forskningsstudie visade också att det saknas 

utbildning i fysisk aktivitet. I relation till detta lyfts elevhälsan, idrottslärare och annan 

skolpersonal som arbetar hälsofrämjande som viktiga i att belysa användbara fysiska aktiviteter 

och hur de kan genomföras i undervisningen. Elevhälsan bör också verka främjande och 

informera om de fördelar som finns i att förbättra elevers såväl fysiska som psykiska hälsa för 

att antalet lärare som integrerar fysisk aktivitet som en del i undervisningen ska öka (Fedewa et 

al., 2015). Elevhälsan som har i uppgift att arbeta hälsofrämjande bör följaktligen hjälpa skolan 

att etablera främjande arbete för elevers hälsa och lärande (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

 

De dokumenterade hälsovinster som finns i att använda fysisk aktivitet i skolan är viktiga och 

verksamma inom skola bör få kunskap om fysisk aktivitets betydelse för såväl elevers hälsa 

som lärande (Raustorp, 2013). Hälsa och lärande är nära sammanbundet och skolans främjande 

roll blir därför viktiga (Kostenius & Lindqvist, 2006). En forskningsstudie av Wolmesjö (2006) 

där skolor arbetat med fysiska aktiviteter dagligen inom årskurs 1–3 visar att lärare, elever, 

föräldrar och rektorer upplevt gladare elever som har ökat sin koncentrationsförmåga. 

Klassrumsmiljön är lugnare och det sociala klimatet upplevs mer positivt av samtliga grupper. 

Detta är väsentligt enligt Wolmesjö (2006) att skolan arbetar förebyggande för att både elever 

och personal ska få verka i en bra och positiv arbets- och lärandemiljö. Forskningsresultaten 

visade även att kunskapsutvecklingen av daglig fysisk aktivitet i skolan påverkades positivt. 

Howies (2014) forskningsresultat visar också att skolor med fördel kan genomföra avbrott för 

fysisk aktivitet under skoldagarna inte bara för att förbättra elevernas hälsa utan också för att 

maximera deras inlärning och akademiska prestationer.     
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1.2.3.1 Vad säger läroplanen om fysisk aktivitet och hälsa?  
Läroplanen (Skolverket, 2017) säger att skolan dagligen ska sträva efter att använda fysisk 

aktivitet under skoldagen. Det står också att lek och aktivt lärande för framförallt skolans yngre 

elever är betydelsefullt för att de ska tillägna sig kunskap. Varje enskild elev ska få kunskap 

om och förståelse för hälsa och hur livsstil och fysisk aktivitet har betydelse för den egna hälsan. 

Detta ansvarar skolan för att alla elever får förståelse inom och kunskap om enligt Läroplanen 

(Skolverket, 2017). Redan i förskoleklassen ska eleverna genom undervisningen skapa sig en 

förståelse för hur välbefinnande och hälsa påverkas av fysisk aktivitet. Uppleva rörelseglädje, 

utveckla rörelseförmågan, intresse för att röra sig och vara fysiskt aktiv samt få vistas och röra 

sig i naturen är möjligheter och förutsättningar undervisningen ska ge eleverna.  

 

I kursplanerna (Skolverket, 2017) är det inom ämnet Idrott och hälsa samt Biologi som 

skrivelser om både fysisk aktivitet och hälsa förekommer. Inom ämnet Idrott och hälsa framgår 

det bland annat att eleverna ska få möjlighet och förutsättningar att utveckla en god livsstil och 

kunskaper om fysisk aktivitets betydelse för såväl fysisk som psykisk hälsa. Hur den egna 

hälsan och välbefinnande kan påverkas samt vad den fysiska förmågan påverkas av. Inom 

ämnet biologi framgår det i kursplanen att hälsa har betydelse för samhällsutvecklingen och 

eleverna får genom kunskap om kroppen och människan användbara verktyg för en god hälsa 

och gott välbefinnande. Genom undervisningen ska förutsättningar för och förståelse om hälsa 

ges till eleverna. De ska kunna kommunicera om och hantera valsituationer angående hälsa. I 

det centrala innehållet inom de naturvetenskapliga ämnena för årskurs 1–3 står det att följande 

ska behandlas i undervisningen: 

 

Kropp och hälsa 

•  Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. 

•  Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. 

   (Skolverket, 2017, s. 159). 

  

1.2.3.2 Fysisk aktivitet och lärande  
Lindström och Pennlert (2016) skriver att flera lärare anser att skolans elever bör få träning i 

att både använda och styra sin kropp. Dessutom bedömer de att kroppslig rörelse i 

undervisningen är viktigt för elevernas lärande. Koncentrationsförmågan är också viktig för 

lärandet och fysisk aktivitet har visat ge positiva effekter på koncentrationsförmågan enligt 

Raustorp (2013). Fysisk aktivitet påverkar även minnet, uppmärksamhets- och 

inlärningsförmågan (Ericsson, 2005 & Fedewa et al., 2015). Wolmesjö (2006) har utifrån sin 

studie dokumenterat att lärare uppfattar eleverna lugnare och mer koncentrerade efter fysisk 

aktivitet. Lusten att lära verkar också öka bland eleverna när fysiska aktiviteter integreras under 

skoldagen (Wolmesjö, 2006) samt självkänsla och humör som också är bidragande faktorer för 

lärandet (Raustorp, 2013). Hjärnkapaciteten ökar vid regelbunden fysisk aktivitet vilket leder 

till bättre inlärningskapacitet (Sveriges riksidrottsförbund, 2009). Kostenius och Lindqvist 

(2006) förklarar att hjärnans inlärningskanal, kinestetisk perception, är viktigast i 

inlärningsprocessen och förbättras av fysisk aktivitet. Sveriges riksidrottsförbund (2009) 

poängterar att oro för att tid tas från undervisning till fysiska aktiviteter är obefogad eftersom 

fysisk aktivitet ökar elevers fokus, inlärningseffektivitet och skolprestationer.  

 

De fysiskt aktiva eleverna har jämför med de mindre aktiva eleverna oftast högre betyg 

(Ericsson, 2013). Med tanke på inte bara hälsovinsterna utan också att de akademiska 

prestationerna och skolresultaten förbättras av fysisk aktivitet är det enligt Fritz (2017) viktigt 

att dessa vanor grundläggs hos kommande generationer. Fedewa et al. (2015) och Sveriges 

riksidrottsförbund (2009) framhåller också fysisk aktivitet för dess positiva effekter på 
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skolprestationer. När barn är fysiskt aktiva ökar deras förmåga att lösa problem samt resultat i 

språk och matematik förbättras (Fedewa et al., 2015). Ericssons (2005) forskningsstudie där 

elever i årskurs 1–3 fick fem timmar extra motoriskträning och fysisk aktivitet i veckan, visade 

sig presterade bättre resultat på nationella proven i såväl svenska som matematik än 

jämförelsegruppen. Framförallt påverkades rums- och taluppfattningen samt läs- och 

skrivförmågan. Grindberg och Jagtøien (2000) skriver att fysisk aktivitet är ett viktigt 

komplement när barn ska lära sig räkna, läsa och skriva. Det ger också upplevelser som hjälper 

eleverna att skapa begreppsförståelse. 

 

Fysiska aktiviteter i grupp bidrar även till ett socialt lärande och utveckling. I gruppaktiviteter 

som rörelseövningar och lekar får barnen social träning, lära sig att anpassa sig till 

gemensamma regler och sina kamrater samt lära sig att samarbeta (Ericsson, 2013 & Ericsson, 

2005). Fysisk aktivitet ger möjligheter till lek, samarbetsövningar och social interaktion under 

vilka eleverna får träna, lära sig och utvecklas i det sociala samspelet. Dessa 

undervisningstillfällen blir som en övervakad social inlärningsplats som annars skulle förbises 

och inte kunna diskuteras och läras inom enligt Perera et al. (2015). Wolmesjö (2006) beskriver 

att flera lärare och elever upplever att fysiska aktiviteter stärker klassens gemenskap, 

sammanhållning och gruppkänsla och detta är faktorer som är väsentliga för elevers välmående 

och bidrar till en positiv arbets- och lärandemiljö. Även Sveriges riksidrottsförbund (2009) 

belyser fysisk aktivitet och socialt lärande. Aktiviteterna ger eleverna ökad socialkompetens 

samt positivare beteenden och klassrumsmiljöer i vilka eleverna känner sig inkluderade. Daglig 

fysisk aktivitet har i forskningsstudier även visat en signifikant ljudsänkning i bullernivåerna 

parallellt med att elevernas samarbetsförmåga förbättrades.  

 

1.2.3.3 Hur fysisk aktivitet och hälsa kan användas i undervisningen 
Skolan har fått på sitt ansvar att erbjuda daglig fysisk aktivitet till skolans alla elever och ska 

även arbeta med hälso- och livsstilsfrågor i och med nya tillägg i Läroplanen 2011. Det som 

saknas är dock i vilken omfattning och på vilket sätt detta ska arbetas med samt vilket lärande 

eleverna ska uppnå enligt Ericsson (2013). Wolmesjö (2006) betonar att det framförallt har varit 

svårt för skolor att hitta metoder för daglig fysisk aktivitet och därför borde arbete och 

engagemang kring att hitta såväl enkla som billiga metoder för detta ökas. Även Faskunger 

(2013), Fedewa et al. (2015) och Howie (2014) efterfrågar effektiva insatser och ökad kunskap 

kring fysisk aktivitet i skolor eftersom forskning visat att lärare saknar detta. Exempel på sådant 

som efterfrågas av lärare är metoder för att genomföra olika klassrumsövningar, avbrott för 

fysisk aktivitet och musik som kan användas. Det litteraturen (Ericsson, 2005; Grindberg & 

Jagtøien, 2000, Howie, 2014 & Wolmesjö, 2006) visar är att fysisk aktivitet kan användas på 

flera sätt i undervisningen, i hälsofrämjande och lärande syfte samt hälsofrämjande och socialt 

lärande syfte. Genom fysiska aktiviteter som lekar, stafetter, övningar eller att gå ut i naturen 

för att utforska ges gemensamma erfarenheter, social gemenskap och samhörighet. Detta 

gynnar trivsel, samspelet mellan eleverna, lärare och elever samt har betydelse för elevers 

lärande och psykosociala hälsa. 

 

Rytmträning, dans, charader där hela kroppen används för att gestalta händelser eller ord samt 

rörelselekar är former av billiga och enkla fysiska aktiviteter som lyfts i litteraturen (Ericsson, 

2005; Wolmesjö, 2006 & Lindström & Pennlert, 2016). I forskning (Howie, 2014 & Fedewa et 

al., 2015) lyfts fysiska aktivitetsavbrott på cirka 10–15 minuter som kan användas i 

klassrummet. Energizers och Take 10! är aktivitetsavbrott där eleverna ska genomföra övningar 

som springa på stället, hoppa på olika sätt, aerobics med mera. Howie (2014) skriver att flera 

aktivitetsavbrott finns tillgängliga på YouTube som videoledda aktiviteter eller 

instruktionsvideo. Brain Breaks, Brain Gym, Energizers och Take 10! är några exempel. 
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Fedewa et al. (2015) lyfter fysisk aktivitet med rörelse kort som en användbar metod. 

Aktivitetskort med olika övningar som varar i omkring fem minuter kan användas och inkludera 

akademiska färdighetsövningar. Exempelvis kan läraren lägga ut olika kort i klassrummet med 

färger, bokstäver, siffror etcetera och ropa ut en specifik färg, bokstav eller siffra som eleverna 

ska ta sig till. Ett annat avbrott som presenterades var att göra jumping jacks medan matematik 

tränades exempelvis talraden eller multiplikationstabeller. 

 

Enligt Faskunger (2013) lyfter WHO utomhuspedagogik som en metod för att öka fysisk 

aktivitet. Mygind (2007) har genomfört en forskningsstudie där han undersökte 

utomhuspedagogikens möjlighet att öka elevers fysiska aktivitetsnivå jämfört med det 

traditionella klassrummet. Studien visade att utomhuspedagogik ger en positiv effekt på fysisk 

aktivitet eftersom rörelser blir en naturlig del i undervisningen. Utomhusundervisning består i 

allmänhet av fysisk aktivitet på måttlig nivå med ryckvis återkommande inslag av hög fysisk 

aktivitet och resultatet visade att elevernas fysiska aktivitetsnivå fördubblades när de var 

utomhus jämfört med inomhus. Mygind (2007) skriver också att skogens ojämna terräng gör 

att eleverna vid skogspromenader får träning i motorik och koordination.   

  

Alla människor har behov av rörelse och de mindre barnen i skolan har störst behov av 

rörelseaktiviteter. Framförallt vid längre stillasittande blir detta viktigt. Några enkla tips och 

idéer vid användandet av fysiska aktiviteter är:  
 

• Promenader. 

• Balansträning – stå på ett ben eller bygg en balansbana. 

• Danspaus. 

• Grundläggande motorikträning – krypa, åla, klättra, hoppa och skutta. 

• Små aktiviteter under dagen. Hoppa rep eller hage, rocka rockring eller rörelselekar. 

• Prioritera rörelseglädjen – ha roligt när ni rör er. 

(Bäckström, 2005 & Wolmesjö, 2006, s. 91–92).  

 

Lektioner i hälsoundervisning som sker i klassrum har positiv påverkan på normer, värderingar 

och kunskaper om hälsa hos elever (Faskunger, 2013). Raustorp (2013) skriver att kunskaper 

som har betydelse för hälsan såsom vilken effekt fysisk aktivitet har på hälsan och kunskap om 

människokroppen, dess funktioner och hur de fungerar i vila och rörelse bör läras ut och 

etableras tidigt. Detta eftersom det skapar förståelse som genererar i motivation och intresse för 

hälsa och fysisk aktivitet. Vidare skriver han att arbetet kring hälsa kan underlättas om det 

tydliggörs hur dessa främjande insatser påverkar den enskilda individen. Han menar också att 

elever behöver få fundera över, uttrycka sina åsikter och medvetandegöra sina egna känslor och 

tankar om hälsa och en hälsosamlivsstil för att hälsosammavanor ska kunna skapas och 

påverkas i en positivriktning där medvetna hälsosammaval kan tas. Förslagsvis kan detta tränas 

med hjälp av livsstilsrelaterade frågor med fokus på hälsa och integreras med fysisk aktivitet i 

övningar som Heta stolen och Fyra hörn. I Heta stolen får eleverna sitta på stolar i en ring, 

några lärarförberedda påståenden läses upp och eleverna får agera efter deras åsikt om 

påståendet. Håller de med ska de resa sig och byta stol annars sitter de kvar. Läraren frågar 

några elever varför de agerade som de gjorde men ett svar krävs inte av eleverna. Fyra hörn är 

av samma princip men här ställs frågor istället för påståenden och eleverna får igen agera utefter 

sina åsikter. Klassrummets fyra hörn står för fyra olika svarsalternativ varav ett bör vara ett 

öppet svar för egna förslag. Denna övning inkluderar samarbetsövning där varje hörn får 

diskutera varför deras hörn tycker som de tycker och presentera det för övriga klassen 

(Raustorp, 2013). 
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1.2.4 ”Learning by doing” 
Oftast förknippas inlärning med stillasittande lärande men dagens pedagogik börjar röra sig mot 

mer aktivt lärande som härstammar från aktivitetspedagogiken och forskaren och pedagogen 

John Deweys (1859–1952) teorier. Exempelvis i form av ”pröva på uppgifter”, 

upplevelsebaserad undervisning och action learning. Action learning handlar om att hela 

kroppen behöver användas i lärprocessen (Kostenius & Lindqvist, 2006). Detta är även vad 

Dewey förespråkade. Dewey anses vara ledande inom aktivitetspedagogiken som innebär att 

praktiska och fysiska aktiviteter förssamman med teori. Dewey införde aktivt lärande, praktiska 

inslag i teoretiska ämnen samt myntade begreppet learning by doing det vill säga att ett praktiskt 

utförande behövs för att det teoretiska ska kunna förstås. I den svenska skolans undervisning 

har framförallt de naturvetenskapliga ämnena och matematik influerats av 

aktivitetspedagogiken, Dewey och learning by doing. Detta genom att praktiska eller aktiva 

inslag integreras i undervisningen för att underlätta elevers kunskapsinhämtning (Liedman, 

2012 & Säljö, 2012).  

 

Deweys teorier grundades i att människor behöver praktiskt eller aktivt arbete för att lära. I 

skolundervisning innebar det att använda praktiska uppgifter och arbeten vilket förutsätter 

kroppsligarörelser. Praktiskt och fysiskt lärande förespråkas och innebär att lärande sker genom 

lek, fysiska aktiviteter eller manuellt arbete med olika redskap (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

Säljö (2012) presenterar ett utdrag ur Deweys Skolan och samhället i vilken Dewey ger förslag 

på hur lärare bör arbeta för att eleverna ska få vara aktiva och lära genom att göra. Dewey 

menade att eleverna bör få besöka och uppleva en bondgård eller gå ut och titta på och upptäcka 

växter i naturen istället för att stanna i klassrummet och ha faktalektioner om djur och växter 

(Säljö, 2012). Denna form av pedagogik är ypperlig för personer med lärostilen fysisk 

intelligens vilket innebär att de lär sig med hjälp av att använda kroppen. De med fysisk 

intelligens lär sig när de får uppleva, känna, prova och aktivt använda kroppen och kan då 

utveckla sin förståelse (Kostenius & Lindqvist, 2006).  

 

1.2.5 Att utveckla elevers förståelse 
Newton (2003) som är professor inom pedagogik förklarar att det finns flera viktiga mål i 

lärandet. Ett av dem är att lärandet ska vara upplysande vilket lärandet blir om eleverna når 

förståelse. Förståelse handlar om att kunna relatera ny kunskap och fakta till befintlig kunskap 

och att se samband mellan olika kunskaper och fakta som kan användas, integreras och ställas 

i relation till varandra. Den som förstår kan såväl tänka som hantera valsituationer självständigt. 

Det underlättar lärandet och gör det mer värdefullt och varaktigt samt enklare att minnas. 

Newton (2003) skriver att det är viktigt att lärare hjälper sina elever i förståelseprocessen genom 

att ge stöd och låta eleverna diskutera och reflektera över sina kunskaper. Några elever behöver 

inse att det som ska läras är värdefullt för dem och alla elever behöver erfarenheter och 

upplevelser av det aktuella ämnet för att nå förståelse.  

 

För att nå förståelse inom de naturvetenskapliga ämnena behövs begreppsförståelse samt 

förståelse för olika situationer och metoder. Hur dessa kan användas och varför de är 

användbara för att nå ett visst resultat (Newton, 2003). Lärare ska i barnens förståelseprocess 

vara en hjälp och ett stöd enligt Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors och Vikström (2015). 

Den naturvetenskapliga undervisningen behöver även stimulera och väcka nyfikenhet för en 

djupare förståelse och progression inom de olika ämnesinnehållen. Författarna (Helldén et al., 

2015) skriver också att de yngre eleverna är intresserade och nyfikna och detta intresse bör 

lärare fånga upp. Intresset och att ge eleverna utmaningar är viktigt för att utveckla elevers 

förståelse. Det är även enligt flera forsknings- och undervisningsprojekt väsentligt att utgå från 

det eleven kan, tidigare erfarenheter och upplevelser för att eleverna ska utveckla sin förståelse 
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(Helldén et al., 2015). Kostenius och Lindqvist (2006) betonar att det är av betydelse i 

hälsoundervisningen att fånga elevers intresse, utgå från barnen och deras erfarenheter för att 

förståelse ska utvecklas.     

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att belysa på vilka sätt pedagoger arbetar för att öka elevers 

förståelse kring fysisk aktivitets betydelse för hälsan och vilken påverkan det har på eleverna. 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

 

1. Hur arbetar pedagoger inom årskurs 1–3 för att elever ska få förståelse om fysisk 

aktivitets betydelse för hälsan? 

2. På vilka sätt används fysisk aktivitet i undervisningen?  

3. Hur upplever pedagogerna att eleverna påverkas av fysisk aktivitet? 

2 METOD 
I följande avsnitt resoneras de metodologiska överväganden, urval, forskningsetiska krav, 

datainsamlingsmetoder, procedur och analysmetoder som tagits och genomförts.  

2.1 Metodologiska överväganden 

Genom metodologiska överväganden med tydligt fokus att hitta mest lämpad metod för att få 

svar på det studien syftar att ta reda på beslutades att intervjuer och observationer kommer att 

användas. Det är viktigt att metoden är anpassad till syfte och frågeställningarna inte tvärtom 

(Johansson & Svedner, 2010 & Trost, 2010). Trost (2010) understryker att kvalitativa ansatser 

möjliggör djupare empiriska data som är innehållsrika och varierande jämfört med kvantitativa 

undersökningar. Kvalitativa intervjuer kan enligt Johansson och Svedner (2010) samt Kvale 

och Brinkmann (2009) ge djupgående information och detaljerade beskrivningar om lärares 

uppfattningar, erfarenheter och undervisningar. Kvalitativa observationer kan i studier som vill 

undersöka beteenden eller undervisningsprocesser vara den metod som är mest givande att 

använda. Johansson och Svedner (2010) menar också att observationer kan vara nödvändiga för 

att belysa de resultat som intervjuerna ger vilket genererar i ett djupare och allsidigare resultat. 

Bryman (2011) skriver att när flera metoder används får studien en bredare belysning vilket 

ökar validiteten, studiens trovärdighet.  

  

För att belysa hur lärare arbetar med fysisk aktivitets betydelse för hälsa inom årskurs 1–3 samt 

hur de upplever att elever påverkas av fysisk aktivitet i undervisningen kommer med andra ord 

kvalitativa metoder att användas. Kvalitativa intervjuer kommer att användas för att 

exemplifiera och beskriva hur lärare arbetar med fysisk aktivitet och hälsa inom skolans tidigare 

år samt deras upplevelser av elevernas påverkanseffekt av fysisk aktivitet. Eftersom det kan 

vara nödvändigt att komplettera kvalitativa intervjuer med mer information genomförs detta 

med hjälp av kvalitativa observationer. De kvalitativa observationerna används för att få 

kunskap om vad och hur pedagogerna faktiskt gör och agerar i undervisningen för att belysa på 

vilka sätt fysisk aktivitet används i undervisningen. Därav togs beslutet att anta en kvalitativ 

forskningsansats med både intervjuer och observationer. 
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2.2 Urval 

Urvalsgruppen för detta examensarbete är pedagoger inom skolans årskurs 1–3. Sammantaget 

har sex pedagoger från två olika kommuner och fem olika skolor i Sverige deltagit i studien. 

Samtliga pedagoger har intervjuats och två av dessa har även observerats. Fyra av pedagogerna 

är utbildade lärare, en är utbildad fritidspedagog men arbetar minst en dag per vecka i en årskurs 

1: a och en är utbildad hälsopedagog. Hälsopedagogen arbetar med elever från förskoleklass till 

årskurs 6 främst med att öka elevers fysiska aktivitet men även med den mer teoretiska 

hälsobiten. Kommunerna har inte profilerat sig angående riktade insatser inom fysisk aktivitet 

eller hälsa däremot har en skola från respektive kommun riktade insatser mot hälsa och 

framförallt fysiska aktiviteter redan från skolans tidigare åldrar.  

 

Någon pedagog som frekvent arbetar med hälsa och fysisk aktivitet kändes inte till och därför 

fick urvalet bli slumpmässigt och baserat på vilka som kunde tänka sig att delta i studien efter 

att ett introduktionsbrev (se Bilaga 1) skickats ut. För att få ut introduktionsbrevet till potentiella 

deltagare togs kontakt med rektorer från två kommuner samt en samordnare inom elevhälsan 

från en tredje kommun. Om den sist nämnda kommunen fanns vetskap att de har riktade insatser 

mot fysisk aktivitet och hälsa för att öka elevers dagliga fysiska aktivitet i skolan. Kommunen 

upplevdes därför väldigt intressant och aktuell för studien. Dessvärre gavs ingen träff på 

pedagoger som valde att delta. Samordnaren förklarade att de ansåg sig ha allt för mycket inom 

jobbet och därför inte kunde avsätta tid till att delta. Bland annat var orsaken från lärare i årskurs 

3 att de inte hade tid på grund av de nationella proven.  

2.3 Forskningsetiska krav 

Johansson och Svedner (2010) skriver att god forskningsetik behöver tillämpas om ett 

examensarbete ska bli framgångsrikt. Det finns även krav på forskare att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som syftar till att skydda de individer som deltar i 

studien (Christoffersen & Johannessen, 2015). Johansson och Svedner (2010) framhåller 

forskningsetiska överväganden som deltagares val att delta respektive inte delta samt 

deltagarnas anonymitet som viktiga. Trost (2010) framhåller dock att vid intervju eller 

observation blir inte den intervjuade anonym eftersom forskaren känner till de intervjuades 

namn. Genom att respektive deltagare anonymiseras och det som kommer fram i intervjuerna 

blir konfidentiellt innebär detta att deltagarnas identitet kommer att skyddas. För att säkerställa 

pedagogernas konfidentialitet kommer intervjupersonerna benämnas pedagogerna eller 

pedagog 1, pedagog 2 och så vidare till pedagog 6 (se tabell 2). 

 

Hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska krav har även vidtagits genom att 

informera deltagarna om studien innan forskningen genomförs. Genom informationsbrev (se 

bilaga 1) gavs i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska krav samt Johansson 

och Svedners (2010) rekommendationer kortfattad information om studiens syfte, forskaren 

och vad pedagogernas eventuella deltagande skulle innebära. Informationsbrevet ger även 

deltagarna en rättvisande bild av studien samt möjlighet att kontakta forskaren för eventuella 

frågor eller meddela att de vill avbryta sitt deltagande. Det framgår även att deltagarna kan göra 

detta utan att det ger dem några som helst negativa följder. Därutöver kan pedagogerna välja 

att inte delta i studien utan negativa följder (Johansson & Svedner, 2010 & Vetenskapsrådet, 

2017). Särskilda regler gäller vid forskning så som att individers integritet måste respekteras 

och att vårdnadshavare och barnen själva ska godkänna om de på något sätt ska ingå i forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom denna studie syftar att undersöka pedagogers syn, 

erfarenheter och arbetsmetoder kring fysisk aktivitet har inget godkännande från 

vårdnadshavare och elever efterfrågats vilket innebär att inga elever har observerats under 
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dagarna med pedagogerna. Detta eftersom det inte efterfrågas i studien samt för att framförallt 

respektera eleverna och hålla sig till de forskningsetiska kraven. 

2.4 Datainsamlingsmetoder 

De datainsamlingsmetoder som kommer att användas är kvalitativa; kvalitativa intervjuer och 

kvalitativa observationer. De kvalitativa intervjuerna kommer att spelas in och är 

semistrukturerade. Detta innebär att specifika frågor kommer att beröras i syfte att fokusera 

pedagogers egna uppfattningar och erfarenheter inom området (Bryman, 2011 & Kvale & 

Brinkmann, 2009). Frågeområdena är pedagogers fysiska aktivitets bakgrund, hur de arbetar 

med hälsa och fysisk aktivitet samt hur de upplever eleverna i samband med fysisk aktivitet (se 

samtliga frågor i Bilaga 2). Dessa frågor kommer vara fasta, finnas med vid varje 

intervjutillfälle och samtliga frågor kommer att ställas till alla deltagare (Bryman, 2011 & 

Johansson & Svedner, 2010). Frågorna kommer ha en karaktär av öppna frågor där i stort sett 

alla svar kan formuleras fritt av deltagarna och inga svarsalternativ finns angivna på förhand 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). För att verkligen förstå och lyssna på vad den 

intervjuade faktiskt säger och menar kommer följdfrågor ställas och dessa kan variera från 

intervju till intervju (Johansson & Svedner, 2010). Lyhördhet hos intervjuaren, ställa 

följdfrågor och vara uppmärksam på vad informanten verkligen menar hjälper forskaren att höja 

studiens reliabilitet enligt Trost (2010). Detta minskar även risken för misstolkningar enligt 

Johansson och Svedner (2010). Intervjuerna syftar till att ge svar på studiens alla 

frågeställningar: Hur arbetar pedagoger inom årskurs 1–3 för att elever ska få förståelse om 

fysisk aktivitets betydelse för hälsan? På vilka sätt används fysisk aktivitet i undervisningen? 

Och hur upplever pedagogerna att eleverna påverkas av fysisk aktivitet?  

 

Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att kvalitativa observationerna ska ge detaljerade 

erfarenheter och detaljerade beskrivningar om vad som egentligen händer och genomförs.   För 

att nå detta kommer den kvalitativa observationsansatsen som genomförs vara ”critical 

incidents”. Detta innebär att kritiska händelser kommer att observeras. Med kritiska menas inte 

att det är ett kritiskt eller allvarligt moment som observeras utan snarare viktiga för studiens 

syfte (Johansson & Svedner, 2010). De kritiska händelser som kommer att observeras är:  

1. Hälsa belyses (exempelvis pratar om det eller visar något visuellt) 

2. Fysisk aktivitet belyses (exempelvis pratar om det eller visar något visuellt) 

3. Fysisk aktivitet genomförs 

4. Efter fysisk aktivitet 

5. Övrigt (utifall något oförutsett som är av vikt för studien skulle inträffa)  

Under dessa kritiska eller viktiga händelser kommer en löpande observation av pedagogerna att 

ske där så mycket som hinns med beskrivs och registreras genom att skriva ned vad pedagogen 

säger och gör (Johansson & Svedner, 2010). Utifrån de kritiska händelserna, examensarbetets 

syfte samt frågeställningar gjordes ett observationsschema (se tabell 1) där tidpunkt, viktig 

händelse och pedagogens agerande dokumenteras. Plats finns även för eventuella forskarfrågor 

som ska ställas till pedagogen i direkt anslutning till observationen och svaret dokumenteras 

under pedagogens svar. Observationerna används för att belysa hur lärarna faktiskt gör när de 

undervisar och ska framförallt ge svar på studiens andra frågeställning: På vilka sätt används 

fysisk aktivitet i undervisningen.  
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Tabell 1. Studiens observationsschema. 

Observatör: 

Plats: 

Datum: 

 

    

Tidpunkt 

Viktig 

händelse Pedagogens agerande Forskarens frågor Pedagogens svar 

          

          

          

2.5 Procedur 

Enligt Johansson och Svedner (2010) samt Trost (2010) är det viktigt att vid kvalitativa 

intervjuer vara påläst om ämnet som ska behandlas i intervjun. Detta kommer även att 

underlätta intervjuarens förståelse av vad informanterna i intervjuerna berättar skriver Bryman 

(2011). I samsyn med detta inleddes examensarbetet med att via olika litteraturer och nyheter 

bli insatt i och påläst om ämnet. Därefter började frågeområden och konkreta frågor till de 

kvalitativa intervjuerna att utarbetas. Parallellt med detta, tidigt i processen, kontaktades 

samordnaren inom elevhälsan i en kommun och rektorer inom två andra kommuner för att samla 

in deltagare. Framförallt samordnaren verkade väldigt positiv och trodde inte det skulle vara 

några problem att hitta deltagande pedagoger inom kommunen. Introduktionsbrev skrevs och 

skickades ut till ett tiotal skolor inom två kommuner samt till samordnaren inom den tredje som 

vidarebefordrade brevet till kommunens skolor. Detta resulterade i att tre pedagoger hörde av 

sig och två pedagoger blev tillfrågade efter tips från kollegor och en studiekamrat. Frekvent 

kontakt hölls med elevhälsans samordnare som var behjälplig och när inte någon inom 

årskurserna 1–3 ansåg sig ha tid, hittades flera pedagoger inom årskurs 4–6 men dessvärre var 

dessa inte inom studiens urvalsgrupp. Ännu fler skolor kontaktades inom de övriga två 

kommunerna vilket resulterade i en pedagog till, vilket gav ett antal på sex pedagoger som kom 

att delta i studien (se tabell 2).  

 
Tabell 2. Beskrivning av studiens deltagare och deras eventuella deltagande i observation. 

Pedagogerna Utbildning 
Antal  
verksamma år Observerad 

Pedagog 1 Lärare 1–3 36–40 Nej 

Pedagog 2 Fritidspedagog 26–30 Ja 

Pedagog 3 Lärare F–3 1–5 Nej 

Pedagog 4 Lärare F–3 1–5 Nej 

Pedagog 5 Hälsopedagog 11–15 Ja 

Pedagog 6 Lärare F–3 1–5 Nej 

 

Intervjufrågorna skrevs ihop i syfte att ge svar på studiens samtliga frågeställningar. Frågorna 

till intervjuerna gicks igenom av dels handledaren men också en utomstående hälsopedagog 

som arbetat i förskoleklass under två år samt studiekamrater. Två pilotstudier med personer 

verksamma inom skola genomfördes varav en spelades in och transkriberades. Pilotstudierna 

genomfördes för att få övning i att intervjua och kontrollera inspelningsutrustningen, kvalitén 

på intervjuaren samt frågornas begriplighetsgrad. Efter detta lades någon fråga till och någon 

omformulerades. Genom att lyssna igenom pilotstudierna gavs en extra tydlig påminnelse om 

att ställa mer följdfrågor och vänta ut deltagarnas pauser ännu mer innan nästa fråga ställs.  
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Nästa steg i processen var att intervjua de sex pedagoger som valt att delta i studien. Samtliga 

intervjutillfällen var förslagna av pedagogerna själva under den period av veckor som 

intervjuerna avsågs att genomföras inom. Vid intervjutillfället var endast den enskilde 

pedagogen och intervjuaren på plats. Samtliga intervjuer spelades in och ingen av intervjuerna 

skedde under samma dag. Detta möjliggjorde att transkribering av intervjuerna kunde ske i 

relativt direkt anslutning till att intervjuerna hade genomförts. Transkribering skedde genom att 

skriva ned det som sagts ordagrant för att bibehålla informanternas uttryckssätt och ord 

(Bryman, 2011). Dessvärre blev en intervju uppskjuten flera veckor på grund av lov och 

sjukdomar. Det resulterade i att den sista intervjun genomfördes efter studiens observationer.  

 

Redan vid intervjuerna började analysarbetet för att urskilja vilka pedagoger som skulle vara 

av intresse att observera. Kriterierna för detta var om de ansågs ge fler och konkreta 

undervisningsexempel för fysisk aktivitet och hälsa. Det framkom att fritidspedagogen och 

hälsopedagogen låg i examensarbetets intresse att observera. Fritidspedagogen som en dag i 

veckan arbetar med avdelningens årskurs 1 för att bland annat få in mer fysisk aktivitet och 

utevistelse ansågs givande för en observation. Observation av fritidspedagogen ansågs både 

kunna belysa och fördjupa de resultat som intervjun hade gett. Likaså hälsopedagogen som hela 

skoldagar arbetar för att öka elevernas dagliga fysiska aktivitet bland annat genom att stötta vid 

lektioner samt bedriva rastaktiviteter valdes att observeras för att få en djupare insyn i några av 

alla de aktiviteter hen förespråkar och använder. De båda pedagogerna blev därför tillfrågade 

om att följas och observeras under två arbetsdagar för att få mer konkreta data om hur pedagoger 

inom årskurs 1–3 arbetar med hälsa och fysisk aktivitet. Både hälsopedagogen och 

fritidspedagogen valde att delta i observationsmomentet.  

 

Eftersom det finns tydliga moment så kallade viktiga händelser som att fysisk aktivitet pratas 

om, instrueras eller genomförs samt att hälsa belyses i undervisningen som examensarbetet 

syftar att lyfta fram valdes observationsmetoden ”critical incidents”. De viktiga händelserna 

skrevs ned och utefter dessa gjordes ett observationsschema. Observationsschemat diskuterades 

och kommenterades av kurskamrater och handledare för att få fler perspektiv på hur schemat 

bäst kan utformas för att observationen ska ge de data studien syftar att få fram. Kategorin 

övrigt lades till för att inte riskera att missa något som är av intresse för studien eller om något 

oförutsägbart inträffar. Därefter genomfördes observationer där både hälsopedagogen och 

fritidspedagogen följdes under två skoldagar. Genom att befinna sig i anslutning till pedagogen 

för att höra och se vad pedagogen säger och gör samlades data in efter arbetets kritiska händelser 

med hjälp av observationsschemat. Om frågor eller funderingar om någon händelse uppstod 

dokumenterades dessa och ställdes till pedagogen när tid gavs under observationsdagen. Fokus 

var hela tiden på pedagogen och om pedagogen blandade sig bland eleverna låg fokus vid att 

lyssna till vad pedagogen säger med blicken fäst i anteckningarna. När intervjuer och 

observationer ägt rum, transkriberats och sammanställts i observationsscheman tog 

analysprocessen av de insamlade data vid.  
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2.6 Analysmetoder 

Den insamlade data som de kvalitativa forskningsansatserna genererat i bör analyseras, tolkas 

och delas upp för att hitta mönster i de resultat som samlats in (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Detta är dock en tidskrävande del och svårighet inom de kvalitativa forskningsansatserna 

eftersom de genererar i en otymplig och rejäl mängd data (Bryman, 2011). För att analysera 

stora mängder kvalitativa data som samlas in kan innehållsanalys användas. Det innebär att de 

dokumenterade material som samlats in systematiseras och komprimeras för att göra det mer 

överskådligt och hanterbart (Larsen, 2009). Att kategorisera det kvalitativt insamlade materialet 

i syfte att urskilja variationer är en metod för att koda kvalitativa observationer och intervjuer 

enligt Johansson och Svedner (2010) samt Trost (2010). 

 

Mycket tid har avsatts till analysprocessen eftersom framförallt de semistrukturerade 

intervjuerna gett en mängd ostrukturerade data som ska strukturerats upp. För att kunna 

analysera all de kvalitativa data som samlats in från såväl intervjuer som observationer 

genomfördes analysprocessen baserad på innehållsanalys. Materialet lästes igenom ett flertal 

gånger och systematiserades i fyra kategorier, en för respektive frågeställning samt en med 

information om pedagogerna. Med utgångspunkt i de intervjufrågor som tog upp det respektive 

kategori syftar att ge svar på delades pedagogernas svar in i dessa kategorier. I detta steg av 

analysprocessen kategoriserades data i ytterligare en kategori om skolornas arbete för hälsa och 

fysisk aktivitet. För att de insamlade data inte skulle blandas ihop fick varje pedagogs 

transkriberade svar en specifik färg. Detta förenklade att svaren kunde hållas isär och nästa steg 

av analysprocessen underlättades när likheter och skillnader i det insamlade materialet 

jämfördes. Data från observationerna analyserades på samma sätt som intervjuerna och 

tilldelades samma färg som de transkriberade intervjusvaren till den pedagog som både 

intervjuades och observerades. Underrubrikerna till dessa fem kategorier arbetades fram och 

blev tydliga under analysprocessens gång när materialet systematiserades och variation söktes.      

3 RESULTAT 
Nedan kommer de resultat som studien har lett fram till att presenteras. Resultatet inleds i rubrik 

3.1 med en presentation av pedagogerna och fortskrider i rubrik 3.2 med den grund och de mål 

som pedagogernas skolor har i arbetet för fysisk aktivitet och hälsa. Därefter presenteras data 

som behandlar hur de enskilda pedagogerna väljer att arbeta med fysisk aktivitet och hälsa 

utöver det som är skolans bas. Studiens första frågeställning: ”Hur arbetar pedagoger inom 

årskurs 1–3 för att elever ska få förståelse om fysisk aktivitets betydelse för hälsan?” - belyses 

utifrån data insamlat genom intervjuer men även observationer och presenteras under rubrik 3.2 

samt framförallt rubrik 3.3. Andra frågeställningen: ”På vilka sätt kan fysisk aktivitet användas 

i undervisningen?” - belyses utifrån insamlade data från intervjuer och observationer. Dessa 

resultat presenteras under rubrik 3.2 och framförallt rubrik 3.4. Den tredje frågeställningen: 

”Hur upplever pedagogerna att eleverna påverkas av fysisk aktivitet?” – belyses utifrån data 

insamlat via intervjuerna samt pedagogens svar i samband med observationerna och presenteras 

under rubrik 3.5.  

3.1 Pedagogerna 

Att hitta deltagare till examensarbetet visade sig vara något problematiskt. Sammanlagt valde 

åtta pedagoger att delta i studien men två av dessa användes för att genomföra pilotstudier. 

Samordnaren från elevhälsan i kommunen som arbetar för ökad daglig fysisk aktivitet i skolan 

hade en positiv inställning och vid denna tidpunkt frågat efter hur många pedagoger forskningen 

söker. Men ingen pedagog inom årskurs 1–3 valde att delta i studien. De pedagoger som 

däremot deltog i studien presenteras nedan utifrån utbildning och relation till fysisk aktivitet. 
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Pedagog 1 är utbildad lågstadielärare och i och med att ämnet idrott lästes ingick områdena 

hälsa och fysisk aktivitet i utbildningen. Även inom NO ingick det lite hälsa. Hur kroppen bör 

tas omhand, kunskap om kroppens olika delar och organ samt vad som bör ingå och arbetas 

med inom lågstadiet för ämnesområdet människokroppen lästes. Sin personliga relation till 

fysisk aktivitet beskrivs med hjälp av ett uttryck pedagogens mamma har stiftat: 

Man ska aldrig försitta ett tillfälle till motion          /Pedagog 1, 2018. 

Pedagog 1 förklarar att under uppväxten har rörelse betraktats som viktigt och att när tillfälle 

till rörelse ges ska dessa tas. Lata genvägar förespråkas inte. Pedagog 1 har alltid tyckt om att 

röra sig och träna. Vara ute i naturen, åka skidor och ridning är några aktiviteter som nämns.  

 

Pedagog 2 är fritidspedagog på samma skola som pedagog 1. I pedagog 2s utbildning ingick 

lite hälsa men framförallt fysisk aktivitet. Metoder och övningar för hur lekar, rörelse, 

gymnastik och idrott kan användas inklusive en fjällvecka med vinteraktiviteter ingick. 

Personligen ser hen många fördelar med fysisk aktivitet och beskriver det som jätteviktigt 

eftersom det är bra för både huvudet och kroppen. Pedagog 2 tycker om träning och att vara 

ute och röra på sig samt beskriver att måendet och orken blir mycket bättre vid rörelse.   

 

Pedagog 3 är utbildad lärare inom förskoleklass till årskurs 3. I utbildningen ingick inget om 

hälsa eller fysisk aktivitet däremot berördes människokroppen inom ämnet biologi men det var 

ett väldigt litet område inom kursen. Området berörde pedagogiken, hur undervisning om 

människokroppen kan bedrivas. Dessvärre kan pedagog 3 för tillfället inte själv utöva fysiska 

aktiviteter som önskas men pedagogen tycker egentligen mycket om att träna.  

 

Pedagog 4 är utbildad lärare med grundlärarexamen inom förskoleklass och årskurs 1–3. Hen 

berättar att varken hälsa, fysisk aktivitet eller människokroppen berördes i utbildningen. Vad 

gäller pedagogens personliga relation till fysisk aktivitet säger pedagog 4 att daglig motion och 

gym försöker prioriteras. Hen tycker om att röra på sig även om det inte blir så ofta som tänkt.     

 

Pedagog 5 är utbildad hälsopedagog, i utbildningen ingick såväl hälsa som vikten av fysisk 

aktivitet och människokroppens uppbyggnad. I utbildningen ingick folkhälsovetenskap och hur 

hälsoarbete kan anpassas, förebygga och främja på olika nivåer och åldrar. Pedagog 5 beskriver 

sin relation till fysisk aktivitet som att det är pedagogens liv och något som har tillhört 

uppväxten. Dans, rörelse, idrott och hälsa är viktigt för pedagog 5 som menar att fysisk aktivitet 

är ett måste. Framförallt dans beskrivs som pedagogens passion och luft.   

 

Pedagog 6 är utbildad lärare inom förskoleklass och årskurs 1–3. Hens utbildning berörde inte 

hälsa, fysisk aktivitet eller människokroppen. Pedagog 6 anser att det är bra att röra på sig. Hen 

rör på sig och tränar ibland, exempelvis har yoga tränats i perioder.  

3.2 Skolornas arbete för fysisk aktivitet och hälsa 

Samtliga skolor har några obligatoriska fysiska aktiviteter. Pedagog 1 och 2, pedagog 4 samt 

pedagog 6s skola har minst en friluftsdag per termin samt Skoljoggen och Skol Vasan en gång 

per läsår. På pedagog 3s skola prioriteras hälsoperspektivet, daglig rörelse ska förekomma, 

extra idrott samt flera idrotts- och friluftsdagar per läsår genomförs. Pedagog 5s skola har en 

friluftsdag per termin samt en hälsopedagog, pedagog 5, som är inne i klasserna 1–4 gånger per 

månad för att bedriva en fysisk aktivitet eller hälsoaktivitet exempelvis kost och näringslära, 

socker- eller smoothieskola. Till dessa aktiviteter tillkommer det som regleras av läroplanen 

angående fysisk aktivitet och hälsa. Utöver detta är det upp till respektive pedagog inom dessa 

fem skolor att avgöra om eleverna bör ha mer undervisning i hälsa och fysisk aktivitet eller inte.  
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Förutom de obligatoriska aktiviteterna för hälsa och fysisk aktivitet erbjuds det dagligen 

rastaktiviteter på tre utav skolorna. Pedagog 1 och 2s skola har ibland organiserade 

rastaktiviteter men på pedagog 4s skola erbjuds det inte. Rastaktiviteter som pedagogerna har 

gett förslag på är fotboll, hoppa hopprep, dans, pingisturnering och lekar. Pedagog 5 vars 

främsta uppdrag på skolan är att bedriva rastaktiviteter för att öka elevernas fysiska aktivitet 

bedriver till skillnad från de andra skolorna de flesta aktiviteterna inne. Aktiviteter som 

förekommer är framförallt dans, yoga och stationsträning med fokus på styrka och bålen.      

 

3.2.1 Vad står det i arbetsplanerna om fysisk aktivitet och hälsa? 
Samtliga fem skolors arbetsplaner har inte mycket som berör eller fokuserar på hälsa och fysisk 

aktivitet. Arbetsplanen som pedagog 3 beskriver kan möjligen ses som ett undantag i och med 

att det framgår att skolan ska vara en skola i rörelse och pedagog 3 förklara att ett 

hälsoperspektiv ska genomsyra verksamheten, hela tiden hållas vid liv och barnen ska dagligen 

röra på sig. Hälsoperspektivet berörs även i pedagog 5s arbetsplan men med fokus på det 

pedagog 5s arbete och främst de rastaktiviteter som hen bedriver. Däremot står det ingenting 

om hälsa eller fysisk aktivitet i de andra tre skolornas arbetsplaner. Pedagog 6 förklara att hen 

och kollegan i parallellklassen som använder daglig fysisk aktivitet har försökt få övriga 

kollegor att också använda sig av det.  

Men vi fick inte in det i arbetsplanen, man kan väll inte tvinga på bara för att vi i tvåan 

tycker att det är bra         /Pedagog 6, 2018.   

I figur 1 sammanfattas pedagogernas svar på frågan om det står något specifik om hälsa eller 

fysisk aktivitet i skolans arbetsplan.  

 

 
Figur 1. Pedagogernas svar om skolans arbetsplans skrivelser om fysisk aktivitet och hälsa. 
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3.2.2 Resurser för fysisk aktivitet och hälsa 
Resurser för arbete i hälsa och fysisk aktivitet beskrivs och uppfattas olika av pedagogerna till 

och med av pedagog 1 och 2 som är verksamma på samma skola och avdelning. Pedagog 1 

menar att resurserna på avdelningen är bra i och med samverkan i arbetslaget. Att fritids arbetar 

mycket med fysisk aktivitet i årskurs 1 under veckans skogsdag gör att resurserna räcker enligt 

pedagog 1. Det finns även Röris material från Friskis & Svettis samt pedagoger på skolan som 

har gått Friskis & Svettis utbildningar. Pedagog 2 framhåller skolans läge som en resurs. De 

har skridskobana, fotbollsplan och närhet till skog. Pedagogen saknar dock klättermöjligheter 

för eleverna. Hen önskar även fler resurser i form av pedagoger som kan hjälpa de elever som 

behöver extra träning inom fysiska aktiviteter. Pedagog 2 framhåller att resurser finns men att 

det kan behövas mer framförallt då det är ett viktigt och väldigt aktuellt ämne. 

 

Pedagog 3 förklarar att resurser för hälsa och fysisk aktivitet definitivt finns och prioriteras på 

skolan. Personalen är inriktade mot och duktiga på ämnet. Det förekommer kurser, 

föreläsningar och inspirationsdagar riktade mot hälsa och fysisk aktivitet. God samverkan i 

arbetslaget samt utbyte av erfarenheter finns och fokuseras för att tillvarata allas kunskaper. 

Miljön gynnar fysiska aktiviteter och material för uteaktiviteter samt Röris från Friskis & 

Svettis finns och används mycket. Skolan har även bra samarbete med lokala idrottsföreningar 

så att exempelvis friåkning och idrottsevenemang kan bedrivas. För att barnen ska kunna röra 

sig och vara aktiva prioriteras även maten bland annat serveras det dagligen frukt till eleverna.   

 

Enligt pedagog 4 finns det inga resurser på skolan för fysisk aktivitet och hälsa. Samarbete med 

sin närmaste kollega förekommer eftersom pedagog 4 har idrott med sin klass men saknar 

utbildning inom ämnet. Kollegan har däremot arbetat som idrottslärare och pedagog 4 brukar 

därför ta hjälp av sin kollega för idéer till idrottslektionerna. Några lärare på skolan har gått 

Friskis & Svettis utbildning för Röris och just de lärarna tycker att det har varit användbart och 

bra. Det som annars finns att tillgå på skolan är egentillverkade böcker om kroppens funktioner. 

 

På pedagog 5s skola är det just pedagog 5, hälsopedagogen, som är en väsentlig resurs för fysisk 

aktivitet och hälsa. Det är till pedagog 5 övriga pedagoger kan vända sig för tips, idéer och 

samarbete inom området. Pedagogen är även inne i klasserna 1–4 gånger per månad för att 

arbeta hälsofrämjande med både aktiviteter och teori. Idrottslärarna och elevhälsan är också en 

viktig resurs. Utöver det anser inte pedagogen att resurserna och användning av fysisk aktivitet 

förekommer i den mån hen önskar. Bortsett från rasterna, då anses skolan ligga väldigt bra till.   

 

Pedagog 6 lyfter idrottsläraren som en resurs. Röris från Friskis & Svettis finns tillgängligt på 

skolan men därutöver prioriteras inte riktigt ämnet. Material till de fysiska aktiviteter som 

bedrivs har fått göras (inplastade kort som beskriver övningar) och köpas in för egna pengar 

(yogabok för barn, app). Pedagogen och närmsta kollegan kämpar för ökade arbetsinsatser mot 

området. Till exempel är det bestämt att en aktivitetsbana ska målas på skolgården.  

3.3 Hur arbetar pedagoger inom årskurs 1–3 för att elever ska få förståelse om 

fysisk aktivitets betydelse för hälsan? 

Vad gäller pedagogernas arbete med förståelse om fysisk aktivitets betydelse för hälsan nämnde 

samtliga att det är något som förekommer ganska ofta och att flera delar som samspelar för en 

god hälsa berörs samtidigt. De olika hälsobitarna hänger ihop och går i varandra därför kan 

flera hälsokomponenter vävas ihop och arbetas samtidigt. Samtliga pedagoger brukar någon 

gång beröra fysisk aktivitet i samband med kost. Några väver in sömn, trivsel och hygien. 

Svaren på frågan om hur elevers förståelse för fysisk aktivitets betydelse för hälsan kan 

utvecklas systematiserades i fem kategorier (se tabell 3).   
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Tabell 3. Pedagogernas svar om hur de arbetar för att öka elevers förståelse för fysisk aktivitets betydelse 

för hälsan uppdelade i 5 kategorier; samtal, elevnära, förtydliga visuellt, uppleva och upprepa.   

1. Samtala 2. Elevnära 

3. Förtydliga 

visuellt 4. Uppleva 5. Upprepa 

•  Vad är bra och 

inte. T.ex. att äta.  

•  Vad kroppen 

behöver och varför. 

T.ex. rörelse, sömn. 

•  I samtalsgrupper. 

•  Diskutera. 
 

 
 

 
 

 

 
 

•  Koppla till 

något som är nära 

eleverna. 

•  Ge exempel från 

vardagen. 

•  Utgå från 

eleverna. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

•  Visa filmer.  

•  Visa bilder. 

•  Rita. 

•  Göra kollage. 

 

 

 

 

•  Hitta tillfällen 

när det händer. 

T.ex. hjärtat slår 

fort, samtala om 

vad som händer. 

•  Var aktiv. 

•  Friluftsdagar. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

•  Nästan dagligen. 

•  Vid tillfällen 

som ges t.ex. 

förklara vikten av 

att gå ut på rast. 

•  Både praktiskt 

och teoretiskt.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

1. Samtala, diskutera och låt eleverna fundera över vad som är bra att äta, varför det är bra att 

röra på sig och vad det är som gör att kroppen orkar göra och lära sig olika saker. Prata om 

hälsa, hur kroppen påverkas och vad kroppen behöver för att må bra. Diskutera vad som är 

viktigt för den enskilda eleven. Pedagog 6 tar även upp sömn, trivsel och trygghet eftersom alla 

dessa bitar hänger ihop. Samtal om sömn och att kroppen också behöver vila nämner även 

pedagog 1. Samtala om hur kroppen påverkas av för lite sömn och blanda in matematik; om 

eleverna behöver 10 timmars sömn och ska gå upp klockan 06.00 när behöver de lägga sig då? 

 

Pedagog 3 poängterar att med tanke på dagens samhälle måste samtal om fysisk aktivitets 

betydelse för hälsan tänkas igenom så att det läggs fram på rätt sätt och inte blir för extremt. 

Vikten av rörelse och träning i samband med kost anser hen viktigt för att ge en hälsosamsyn. 

Det är viktigt att eleverna också förstår att kroppen behöver näring. Även pedagog 2 nämner 

att barn i denna ålder inte ska träna för hårt eller inrutat men framförallt blir hen orolig för den 

större grupp elever som inte rör sig. Därför är det viktigt att eleverna förstår vikten av att röra 

sig. Att rörelse gör oss piggare och friskare, att kroppen behöver tränas för att må bra och att 

du själv kan påverka din kropp att må bra nämns som viktiga samtalsämnen av flera pedagoger.  

 

2. Elevnära att utgå från eleverna, ge exempel från deras vardag och koppla fysisk aktivitet 

och hälsa till något som är nära eleverna är metoder för att skapa förståelse som används av 

pedagog 2, 3 och 4. Ge tydliga exempel som eleverna kan relatera till och har erfarenheter av. 

Belys att eleverna även tränar kroppen när de spelar pingis på fritids eller dansar det är inte bara 

exempelvis fotbollsträningar som är träning. Vardagligasituationer kan diskuteras utifrån vad 

som är bättre än det andra av att exempelvis ta rulltrappan eller vanliga trappan, ett äpple eller 

en hamburgare. Utgå från elevernas reaktioner är också en metod som kan användas enligt 

pedagog 2. När elever uttrycker att någon aktivitet som ska göras är tråkig men som de sedan 

har roligt under kan detta uppmuntras och diskuteras. Samtala om att eleverna blev glada och 

vad det kan bero på för att komma in på att kroppen mår bra av rörelse.  

 

3. Förtydliga visuellt via bilder, rita, måla, kollage eller filmer arbetar samtliga pedagoger med 

för att öka förståelsen. När de pratar om fysisk aktivitet och hälsa kan det förtydligas med bilder 

eftersom bilder gör det enklare att förstå för de mindre eleverna och framförallt för de elever 

som är svaga i språket. Pedagog 5 brukar använda Power Point eller låta eleverna skriva och 

rita eller klippa och klistra till sina texter. Kollage där eleverna får skriva, rita, klippa och klistra 

nyttig och onyttig mat eller sådant som är bra respektive dåligt för kroppen ger både pedagog 

1 och 4 förslag på. Pedagogiska filmer från UR skola som Hopp hopp tv eller på Liber Espresso 

under fliken Kropp belyses av pedagogerna. Film uppskattas och tydliggör enligt pedagogerna. 
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4. Uppleva genom att låta eleverna prova på olika fysiska aktiviteter, upptäcka och uppleva hur 

det påverkar dem och i samband med detta prata om aktivitetens betydelse för hälsan kan 

förståelse skapas. Exempelvis när skolan ska ha friluftsdag eller Skoljoggen faller det sig 

naturligt att även prata om varför vi ska springa, prova olika idrottsgrenar, åka skidor eller 

skridskor. Under sådana dagar kan tillfällen hittas enligt pedagog 1 och 2 som när eleverna är 

andfådd eller känner att hjärtat slår. Då gäller det att fånga dessa upplevelser och försöka få 

eleverna förstå att det är bra för kroppen som stärker den.  

Och just det här att hjärtat att det inte är något farligt om det dunkar att det liksom är 

som en muskel som blir starkare varje gång du tränar          /Pedagog 2, 2018.   

Pedagog 6 berättar att experiment där eleverna får undersöka och prova hur pulsen kan ökas 

med mera används. Hen säger också att hen och idrottsläraren brukar prata med eleverna i 

samband med fysiska aktiviteter om vad de har tränat (kondition, puls, koordination etc.), vilka 

kroppsdelar och varför dessa övningar genomförs. Observationerna av pedagog 5 visade att hen 

arbetar på liknande sätt med att fråga efter vad som tränas och berätta hur aktiviteterna påverkar 

kroppen. Framförallt under yoga och styrkepassen. Exempelvis inleddes styrkepasset med att 

pedagogen berättade att hen kommer gå runt och fråga efter vilka muskler det är som arbetar.  

 

5. Upprepa anses väsentligt för att utveckla förståelse hos eleverna. Att i stort sett hela tiden 

låta det vara en del av skolan genom att nästan dagligen upprepa fysisk aktivitets betydelse för 

att må bra lyfts av pedagogerna. Till exempel när eleverna ska ha rast kan tillfälle tas till att 

berätta att eleverna behöver både röra på sig och gå ut och få luft för att orka resten av dagen. 

Lunchen är också ett tillfälle som kan tas till att prata om kostens del, varför vi äter och vad 

kroppen behöver för att må bra. 

Och det är en påverkan vi gör hela tiden tänker jag som lärare att man pratar om vad 

som är bra och vad som inte är bra och det här behöver du och det är bra att röra sig           

/Pedagog 1, 2018.   

Pedagog 2 och 5 berättar att de brukar upprepa genom att använda olika metoder både praktiskt 

och teoretiskt. Vid observationerna av pedagog 2 noterades bland annat att filmen om vad 

kroppen behöver visades två gånger. Pedagogen förklarade att de brukar upprepa mycket och 

ofta både teoretiskt och praktiskt. Upprepningar används både för att det ökar lärandet och 

förståelsen samt för att få bekräftat att eleverna har förstått. Vid filmen blev det väsentligt 

eftersom det gick ganska fort och användes nya och svåra ord.  

    

3.3.1 Kunskap om människokroppen 
Alla pedagogerna anser att viss kunskap om människokroppen behövs för att eleverna ska få 

förståelse för fysisk aktivitets betydelse för hälsan. De tror att det kan bli lättare för eleverna att 

förstå motionens betydelse för att må bra om arbete kring kroppen och dess funktioner berörs. 

På frågan om hur pedagogerna brukar lägga upp undervisningen om människokroppen 

framgick det att kroppens delar och funktioner samt även hälsan, vad kroppen mår bra av och 

behöver brukar vävas ihop. Pedagog 6 arbetar ofta i teman där flera ämnen går i varandra under 

temat kroppen. De läser böcker, tittar på filmer, ritar, experimenterar, sjunger sånger på svenska 

och engelska samt skriver faktatexter om kroppens delar, funktioner och hälsan. 

 

Pedagog 1 brukar ta upp och arbeta med de största delarna i kroppen som exempelvis hjärtat 

och skelettet. Då arbetar pedagogen med en del i taget och samtalar om vad den delen behöver 

för att må bra, vad delen gör för nytta och hur vi kan hjälpa kroppen och de olika delarna att må 

bra. Pedagog 3 och 4 brukar också arbeta med en del i taget. Båda pedagogerna brukar kunna 
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använda grupparbeten och kortare filmer för att visa visuellt vad som händer och eventuellt 

prova och känna själv. Pedagog 3 brukar göra det som en bok där alla elever gör en egen bok 

om kroppen. Pedagog 4 brukar använda VÖL-scheman (vet, önskar, lärt oss) i samband med 

att de tittar på film. Vad vet vi och vad önskar vi lära oss om det filmen berör tas upp innan 

filmen och efter vad vi lärde oss av detta. Skolans egentillverkade böcker som förklarar olika 

kroppsdelar och funktioner används också i undervisningen om människokroppen. 

 

Pedagog 2 och 5 brukar inte arbeta lika mycket med kroppen. Det brukar vara lärarna som 

arbetar mer med det området. Pedagog 5 brukar vid arbete om kroppen fokusera mycket på 

hälsan vad som påverkar kroppen och hur. Eleverna kan få göra en hälsobok där saker som 

frukt, grönsaker, sömn och så vidare som kroppen mår bra av berörs. Pedagog 2 förklarar att 

hen brukar kunna prata om kroppen, rörelse, hälsa och mat men att det behövs mycket mer. 

Under en av observationerna av pedagog 2 tittade klassen på en kort film om vad kroppen 

behöver för att må bra och hur den påverkas. Till exempel att kroppen behöver mjölk för att 

skelettet ska bli starkare. Ibland pausar pedagogen filmen för att ställa frågor eller förtydliga.  

3.4 På vilka sätt kan fysisk aktivitet användas i undervisningen? 

De olika metoderna som observerades och förklarades i intervjuerna om hur fysisk aktivitet kan 

användas i undervisningen kunde systematiseras i tre kategorier: Dela ut, learning by doing och 

rörelsepauser (se tabell 4). Samtliga pedagoger använder sig av en eller flera av dessa metoder 

för att få in fysisk aktivitet i undervisningen eftersom det anses behövas bland annat i 

hälsofrämjande syfte. För att eleverna till exempel har behov av rörelse, tappat fokus eller för 

att underlätta lärandet.  

På något vis känns det mer aktuellt än någonsin nu, känns det som. Dom behöver röra 

på sig och att det kan vara kul, man vill ju liksom att dom ska få någonting positivt av det 

hela så att dom fortsätter det är ju det          /Pedagog 2, 2018. 

Det ska vara roligt för då vill dom fortsätta vara aktiva och mår bättre                      

/Pedagog 5, 2018 

Tabell 4. Tabellen visar med grönmarkerade rutor att en pedagog använder fysisk aktivitet på det sätt 

som nämns ovan: dela ut, learning by doing eller rörelsepaus. I kolumnen för learning by doing finns 

ett förtydligande angående om pedagogen använder metoden inom- eller utomhus. 

Pedagog Dela ut Learning by doing Rörelsepaus 

 1    Ute & Inne  
2    Ute & Inne  
3    Ute  
4    Ute   

5       

6       

    

• Dela ut 

Pedagog 1, 3 och 4 brukar ofta ta hjälp av eleverna för att dela ut olika material. Pedagog 4 har 

placerat pennor och sudd framme vid tavlan, pennvässare och egna lådor har de på andra ställen 

i klassrummet. Detta gör att eleverna måste röra på sig för att hämta och lämna olika 

arbetsmaterial. Pedagogerna påpekar att sådana smågrejer där eleverna kan vara aktiva och 

delaktiga är värt att använda. Det uppskattas bland de yngre eleverna när de får hjälpa till och 

om man ser eller vet att någon har behov av rörelse kan ett sådant tillfälle tas. 
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Vilket gör att eleverna med kanske mest behov av det får göra det under strukturerade 

former, röra sig          /Pedagog 3, 2018. 

• Learning by doing 

Några fysiska aktiviteter som pedagog 1, 2, 3 och 4 har belyst används som en form av 

inlärningsmetod inom något ämne. Till exempel förklarar pedagog 2 att nästan allt de arbetar 

med genomförs både teoretiskt och praktiskt för att underlätta lärandet.  

Finns ju forskning om att när du använder kroppen och upplever med hela kroppen lär 

du dig lättare          /Pedagog 2, 2018. 

o Inomhusaktiviteter 

Pedagog 1  

Uppdrag på engelska: Öva det engelska språket, lyssna och förstå genom att pedagogen ger 

uppmaningar om rörelse. Till exempel: ”go to the door” eller ”jump five times”.  

 

Pedagog 2 

Att ha en åsikt: Ställ påståenden eller frågor där eleverna får träna på att ha en åsikt och 

motivera varför de tycker som de gör. Till exempel ”alla som tycker att det är dumt när man…” 

också är klassrummens hörn olika svarsalternativ som ja, nej och vet inte. Eleverna får förflytta 

sig till det hörn som passar deras åsikt i frågan och därefter kan en diskussion kring frågan föras.  

 

o Utomhusaktiviteter 

Pedagog 1, 2, 3 och 5 nämner alla fyra att när undervisningen flyttas ut kommer eleverna 

automatiskt att röra på sig och öka sin fysiska aktivitet. Bara att förflytta sig och gå till platsen 

utomhusaktiviteten ska bedrivas på är en fysisk aktivitet. Vid observationen av pedagog 2 väljer 

hen medvetet att pulsa i snön och gå över en snöhög på väg till skogens rastplats för att både 

utmana eleverna och uppmuntra till mer rörelse.  

 

Pedagog 1 

NO: Gå ut och leta efter vårtecken, titta på knoppar i träden eller spår efter djur exempelvis. 

Ramsräkna: Talraden eller multiplikationstabellerna kan tränas till exempel genom att hoppa 

5-hopp. Det vill säga hoppa och räkna 5, 10, 15 och så vidare.  

SO: Gå ut och gör tidslinjer eller leta efter spår från förr i naturen.  

Spring och hämta: Ge eleverna uppdrag där de ska hämta olika saker. Dubbelt så många pinnar 

som stenar eller fyra färre kottar än pinnar och pinnarna måste vara över nio stycken.  

Tallinje: Sätt upp ett snöre och ge eleverna lappar med tal på. Med ett tal åt gången ska de 

springa och sätta fast de olika talen på rätt plats på snöret/tallinjen med en klädnypa. 

 

Pedagog 2 

Lodjuret kommer: En elev får vara lodjur som sover i mitten och de andra eleverna delas upp 

i fyra djurgrupper som finns i den svenskaskogen och tillhör lodjurets föda. En djurgrupp i taget 

får springa in i mitten och springa runt lodjuret som kommer vakna och jaga efter mat. De som 

blir tagna blir också lodjur.   

Minnesbana: Aktiviteten observerades. Eleverna delades in i par och gick en bana i skogen 

och letade efter tio bilder av svenska djur och växter. Dessa tio djur och växter skulle eleverna 

memorera för att i slutet av banan berätta för en vuxen de djur och växter som de kom ihåg. 

Innan aktiviteten startade samtalade pedagogen med eleverna om hur man kan samarbeta och 

hjälpa varandra under banan. Till exempel genom att komma ihåg fem djur var. 

Snöskulpturer: Djur som finns i de svenska skogarna kan i grupper byggas som snöskulpturer. 

Då får eleverna träning i djurkunskap, styrka och fysisk aktivitet.  
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Spårdetektiver: Aktiviteten genomfördes under båda observationerna. I par eller mindre 

grupper skulle eleverna gå runt i skogen och var spårdetektiver som letade efter spår från djur. 

Varje grupp tilldelas spårkort med bilder på olika djurspår i snö till exempel rådjur, hare, tjäder 

och räv. När de hittade något spår skulle de hämta en vuxen för att visa spåret. Det avslutades 

med att pedagogen ställde frågor om hur det gick att hitta spår och vilka spår de hittade. 

Tiokompisar: Eleverna kan få bilder på olika saker och det antalet som visas ska eleverna hitta 

tiokamraten till. Till exempel om eleverna tar en bild med fem kottar på ska de visa vilken siffra 

som är kottarnas tiokamrat genom att springa och hämta rätt antal kottar. 

Uppdrag: Eleverna får arbeta i par och tilldelas uppdragskort. Uppdragen kan vara: ”hoppa 

jämfota”, ”hoppa på ett ben”, ”hoppa tre steg, det första staget ska vara kortast” eller ”spring 

runt det tjockaste trädet du ser”. Eleverna får prova uppdraget först i paret och sedan visa för 

en av pedagogerna och då får de ta ett nytt kort med nytt uppdrag. Det ger träning i både 

svenska, rörelse och samarbete enligt pedagog 2.  

 

Pedagog 3 

Dubbelt hälften: Använd naturen och låt eleverna springa och hämta dubbelt och hälften av 

olika saker som till exempel kottar och pinnar. 

Geometri: Olika former kvadrat, rektangel och triangel kan övas med hjälp av en boll och 

rörelser. Eleverna får stå format som en kvadrat, rektangel eller triangel i respektive figurs hörn 

och efter de geometriska figurernas sidor kastas eller skjuts bollen och springer eleverna. På så 

vis kan figurernas hörn och sidor belysas och samtalas om. Vinklar kan också tas upp.  

Mäta: Använd till exempel ett rep och gå ut och träna på att mäta och jämföra.   

SO: Gå ut med klassen och prata om och lev som på forntiden. Till exempel eldens betydelse 

och hur de gjorde upp eld förr i tiden och låt eleverna prova på att slå två stenar mot varandra 

för att också få uppleva. På skolan finns en platsbyggd grill med vindskyl som brukar användas.   

Tipspromenad: Olika ämnen och ämnesinnehåll kan arbetas med genom att ha tipspromenad.  

 

Pedagog 4  

NO: Vara ute och röra sig i naturen för att exempelvis leta efter mossa eller blommor. 

Lekplatsfysik är en lektion där eleverna får vara i rörelse och prova olika saker som har med 

fysik att göra. Till exempel kan eleverna få prova att släppa ner olika saker av olika material 

från en rutschkana. 

 

• Rörelsepaus 

Rörelsepauser är rörelseövningar, träningar eller lekar som pedagogerna använder sig av 

närsomhelst i undervisningen. Pauserna varierar från korta avbrott på 5–15 minuter till längre 

pass på omkring 20–30 minuter. Längre rörelsepauser använder enbart pedagog 5. 

Rörelsepauser kan såväl fungera som avbrott i lektionerna som en inledning eller ett avslut på 

en lektion eller hela skoldagen. Pauserna kan enligt pedagogerna användas när eleverna har 

varit stillasittande länge, är i behov av rörelse, behöver lugnas ner samt för att öka eleverna 

fokus, koncentration etcetera. Pedagog 3, 4 och 6 har erfarenheter av att elever eller klasser inte 

klarar av avbrott mitt i lektioner. Därför är rörelsepauserna som pedagog 6 använder planerade 

i början och slutet av varje dag för att elevgruppen har behov av att veta hur dagarna ser ut. 

Pedagog 4 brukar avsluta rörelsepauserna med meditation för att eleverna behöver lugna ner 

sig efter aktiviteten och lättare kunna börja arbeta igen. Pedagog 3 säger att det är beroende av 

olika klasser och elever om avbrott fungerar bra eller inte. Nedan finns en lista på de 

rörelsepauser pedagogerna har belyst:  
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Pedagog 1 

Parkompis: Eleverna tilldelas ett varsitt kort och till varje kort finns en parkompis som en 

annan elev har på sitt kort. Det kan till exempel vara matematiska par som tiokamraterna eller 

bilder på något som hör ihop. Eleverna ska röra sig runt i klassrummet och försöka hitta sin 

parkompis men de får inte prata. När parkompisarna har hittat varandra ska de utföra en uppgift 

som angivits i början av leken till exempel sätta sig på eller under ett bord. 

Rörelsesånger: Till exempel Fader Abraham eller Huvud, axlar, knä och tå.  

Simon says: Läraren säger en rörelse som eleverna ska utföra. Detta kan genomföras på 

svenska eller engelska, utomhus och inomhus. 

 

Pedagog 1 & 2 

Gå ut: Ta ett avbrott och gå ut en stund. Eleverna kan springa, spela fotboll, innebandy, hoppa 

hopprep eller leka. Kurragömma eller dunken. I dunken är det en person som ska räkna vid ett 

dunkträd medan de andra gömmer sig. När dunkaren har räknat klart ska hen leta efter de andra 

om någon hittas ska dunkaren springa till dunkträdet och dunka den personen som då är tagen. 

De som har gömt sig får försöka smyga fram till dunkträdet och fria sig själva. Den som blev 

dunkad först av dunkaren får räkna nästa gång om inte den som är sist kvar lyckas smyga fram 

till dunkträdet och säga fridunk. Då blir alla dunkade fria och dunkaren får leta igen. 

 

Pedagog 2 

Lägesord: Lägesord kan användas för att både få rörelse och träning i orden. Läraren ger 

eleverna uppdrag där lägesord tränas till exempel ”ställ er på stolen”.  

 

Pedagog 2, 3 & 6 

Röris. Pedagog 3 berättar att övningar från Friskis och Svettis används ofta. 

 

Pedagog 3 & 5 

Just Dance: Är ett dansprogram som finns tillgängligt på Youtube med flera kända låtar. Detta 

använde pedagog 5 under en observation. Hen startade programmet som visades på tavlan. 

Under danserna finns det en eller två animerade gubbar som pedagogen uppmuntrade eleverna 

att välja en att dansa lika som och följa de rörelser som visas. Pedagogen var själv med och 

dansade och peppade eleverna. Aktiviteten är väldigt populär och en favorit bland många elever 

enligt både pedagog 3 och pedagog 5. 

 

Pedagog 4 

Motorikträning: Springa, kullerbyttor, kliva upp och ner på någonting, åla på golvet, hopp på 

olika sätt, låtsas plocka äpplen från träd eller bär från marken.   

 

Pedagog 4 & 5 

Styrketräning: Benböj, situps, upphopp och andra olika former av fysträning kan genomföras 

vid elevernas plats med en upprepning på cirka 10 repetitioner av varje övning. Denna aktivitet 

kan också utföras som en form av stationsträning. Pedagog 5 brukar träna styrka i stationer med 

fokus på core det vill säga rygg och mage, bålen. Bland annat används övningar som situps, 

plankan, benböj med och utan hopp, armhävningar och rygglyft. Till dessa övningar använder 

pedagogen musik, core bollar, träningsmattor och bilder som illustrerar respektive övning (se 

bilaga 3). Ibland provar eleverna övningar på core bollarna och ibland på träningsmattorna. När 

pedagogen observerades upprepade hen ett flertal gånger att eleverna skulle hitta styrka i 

magen, spänna magen och fokusera på magen. Hen var också viktig med att övningarna skulle 

utföras korrekt exempelvis uppmanades de som arbetade med ryggen att genomföra övningarna 

långsamt och lugnt. Hen brukar också gå runt och instruera eleverna vid respektive station.  
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Pedagog 5 

Dans: Pedagogen har några koreografier till danser som hen lär ut och dansar tillsammans med 

eleverna och tränar på en viss koreografi som ska visas upp på avslutningar. Nedan presenteras 

två förslag på dansövningar där eleverna får dansa, leka och lära sig. 

Dansa bland stjärnorna: Denna danslek är en form av dansstopp som observerades. 

Pedagogen använder sig av laminerade stjärnor i olika färger som spreds ut på golvet. Därefter 

instruerade hen eleverna att när musiken startar ska de dansa runt i rummet och måste röra sig. 

De får inte stå och dansa vid en stjärna hela tiden men när musiken pausar ska de stanna på en 

stjärna. Pedagogen startar musiken, uppmuntrar och peppar eleverna till att dansa. Efter en 

stund pausas musiken och under pausen säger pedagogen en färg och antal stjärnor som ska 

plockas bort till exempel fem gula. På så vis minskar antalet stjärnor att stanna på vilket gör att 

en eller flera elever kommer att åka ur. Dessa elever får ställa sig vid pedagogen och när 

musiken pausar frågar pedagogen eleverna om vilken färg och hur många stjärnor som ska 

plockas bort. Pedagogen förklarar att hen har gjort den här varianten av dansstopp med 

stjärnorna för att de ska få träna på att räkna också att ta bort olika antal. Hen menar också att 

istället för färger som ska plockas bort kan man använda bokstäver, djur, siffror eller något 

annat klassen arbetar med för att få extra träning i det. Till exempel plocka bort fyra T.     

Dansa som…: Denna danslek observerades också och är ytterligare en form av dansstopp men 

det är ingen som åker ur. Aktiviteten låter eleverna träna sitt kropps- och dansspråk något 

pedagogen förklarar att hen använder sig av för att eleverna ska lära känna sin kropp, hur 

kroppen fungerar och förstå att man kan kommunicera med kroppen. De kan också lära sig om 

djur i leken. Innan leken börjar är pedagogen tydlig med att det är kroppen som ska tala våra 

munnar ska vara tysta. Pedagogen startar musiken och säger att eleverna ska vara sköldpaddor 

och sedan krabbor. Innan varje nytt djur eller sätt att vara på presenteras pauser pedagogen 

musiken och för att prata lite om djuret eller sättet de ska vara. Till exempel pratar de om 

delfiner att de simmar i haven och hoppar. De får dansa som en tomte, kanin, pingvin, häst, 

giraff, ballerina, hipp hoppare, magdansare, snöänglar, fiskar, ormar och spindlar.       

Zumba. 

 

Pedagog 5 & 6 

Yoga: Pedagog 6 har en affisch som visar flera yogaövningar och utifrån dem instruerar hen 

eleverna som numera har lärt sig flera övningar. Övningarna utförs efter yogaberättelser och 

dessa brukar upprepas vid flera tillfällen. Pedagog 5 brukar också använda yogaberättelser, då 

får eleverna i yogapositioner vara de djur som berättelsen handlar om. Hen berättar att eleverna 

lärt sig flera yogaövningar och att kunskap om djur kan integreras under övningarna eftersom 

det blir lättare att komma ihåg övningen och fakta om djuren. Innan eleverna kom till deras 

yogapass under dagen pedagog 5 observerades placerade pedagogen ut träningsmattor i lokalen, 

startade lugnmusik och ett bildspel. Yogapasset inleddes med att pedagogen pratade kort om 

att de ska ha yoga för att träna balansen, fokus och koncentration. Därefter genomfördes ett 

antal yogaövningar för barn som fjärilen, grodan, katten, trädet, lejonet och giraffen (se bilaga 

4). Under övningarna visar och berättar pedagogen hur eleverna ska göra.    

Vi börjar med fjärilspositionen, andas in och andas ut. Tänk på ryggen, ryggen ska vara 

stark den ska vara rak, stackars ryggen när vi sitter såhär många timmar varje dag men 

här tränar vi… Trädet, upp och stå på ett ben det är balans. Också flygplan sträck ut 

vingarna. Vart ska vi åka? Ja vi är i Afrika. Vad finns det för djur där? Lejon… Giraff… 

Elefant… Kamelen… Fiskar          /Pedagog 5, 2018. 
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När pedagogen bjöd in eleverna till att bestämma vart de skulle och vilka djur som finns där 

hittades vissa övningar på och anpassades efter gruppen. Hen berättar att de också brukar kunna 

prata om vad det finns för frukt och bär och om de växer högt eller lågt och låtsas plocka dem.  

 

Pedagog 6 

Tabata: Övningarna kan utföras vid elevernas plats eller som en form av cirkelträning, då kan 

kort med övningarna som ska genomföras skrivas ut och lamineras för att eleverna ska kunna 

se vilken rörelse de ska göra på respektive station. Tabata innebär att en rörelse utförs i 20 

sekunder och därefter vilar du i 10 sekunder och sedan utförs rörelsen i 20 sekunder igen. 

Exempel på övningar är armhävningar, knäböj, situps, jumping jacks och höga knän. 

 

3.4.1 Specifika ämnen och tillfällen där fysisk aktivitet är ett bra didaktiskt 

verktyg att använda sig av 
Pedagogerna fick svara på frågan om det finns specifika ämnen eller tillfällen där de anser att 

fysisk aktivitet är ett bra didaktiskt verktyg att använda sig av. Dessa svar delades upp i sju 

kategorier (se Figur 2).  
 

 
Figur 2. Pedagogernas svar angående ämnen och tillfällen fysisk aktivitet är ett bra didaktiskt verktyg 

att använda. Svaren är kategoriserade i sju grupper och teckenstorleken ger en kvalitativ uppfattning av 

svarsfrekvensen.  

 

1. Matematik är det ämne som flest nämnde. Det är ett ämne som anses fungera bra att använda 

ute och det finns mycket som kan göras fysiskt för att lära sig.  

 

2. NO är ett jättebra och naturligt ämne att få in fysisk aktivitet eftersom mycket kan göras ute. 

När det handlar om djur och natur kan man gå ut och titta efter växter och djur.  

 

3. Alla ämnen. Fyra av sex pedagoger anser att fysisk aktivitet är ett användbart didaktiskt 

verktyg inom samtliga ämnen. De har svårt att se ämnen där det inte skulle vara ett bra verktyg 

att använda fysiska aktiviteter. Det anses alltid bra och finns inga gränser enligt pedagog 5. 

 

4. Främjande arbete i syfte att stärka gruppgemenskapen, hälsan och elevernas självkänsla är 

fysisk aktivitet ett bra didaktiskt verktyg enligt tre av pedagogerna. Träna samarbetsförmåga 

och att få ihop grupperna är en stor del av verksamheten som med fördel kan genomföras med 

gemensamma rörelseaktiviteter. Kan eleverna kontrollera kroppen stärks även självkänslan. 

Fysisk aktivitet lyfter eleverna och deras mående. 

 

5. Oroligt i klassen av olika anledningar som att det saknas fokus, koncentrationsnivån är låg 

eller att det är stökigt då kan fysisk aktivitet vara ett användbart verktyg. Ta en rörelsepaus i 

form exempelvis dans, springa några varv på skolgården eller någon form av gemensamma 

rörelser. Detta kan ge ett lugn i klassen.    

 

6. SO kan kombineras med fysisk aktivitet för att gå ut och besöka arbetsplatser eller arbeta 

med historia, hur det var förr i tiden.  

 

Matematik      Alla ämnen 

Språk     Oroligt      NO     SO      

Främjande 
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7. Språk svenska och engelska för att förstärka ord med hjälp av rörelser, sånger och ramsor. 

Läges- och jämförelseord kan också med fördel tränas med hjälp av rörelser. Framförallt 

väsentligt för barn som behöver extra träning i svenska. 

  

3.4.2 Hur ofta används fysiska aktiviteter i undervisningen och anses det vara 

tillräckligt? 
Pedagog 1 uppskattar att hens elever får delta i fysiska aktiviteter 3–4 gånger i veckan. 

Skogsdagen med fritidspedagogerna samt rörelselekar eller som en inlärningsmetod. I och med 

detta anser pedagogen att eleverna får tillräckligt med fysisk aktivitet i skolan. Hen säger också 

att man inte kan få för mycket av fysisk aktivitet men alla ämnen ska hinnas med och därför är 

det tillräckligt med den fysiska aktivitet som är. 

 

Pedagog 2 kan inte svara på hur ofta fysiska aktiviteter används i undervisningen mer än att 

ettorna får det en dag i veckan. Hen upplever att lärarna är ganska bra på att ge barn med extra 

rörelsebehov rörelsepauser under lektionerna. Om det är fint väder ute anser pedagogen att de 

brukar kunna passa på att ha lektioner ute i till exempel matematik och då får eleverna röra på 

sig mer. Men hen är övertygad om att fysiska aktiviteter borde användas mer i undervisningen 

och att det i nuläget inte är tillräckligt.    

 

Pedagog 3 säger att eleverna på skolan får delta i fysiska aktiviteter i undervisningen 5 dagar i 

veckan och ibland flera gånger varje dag. Detta anser pedagogen är tillräckligt. 

 

Pedagog 4 berättar att det inte är ofta fysisk aktivitet används i undervisningen. Om det finns 

extra behov av rörelse används det någon gång ibland cirka en gång varannan vecka. Pedagogen 

anser att det inte är tillräckligt med fysisk aktivitet och säger att största anledningen till att det 

inte genomförs är resursbrist, i extra personal och utrymme.  

 

Pedagog 5 har svårt att uppskatta hur ofta fysiska aktiviteter används i undervisningen. Hen vet 

att det har ökat och numer existerar samt att eleverna på skolan åtminstone får delta i 1 

obligatorisk fysisk aktivitet i veckan om hen hinner in i klassen. Därutöver erbjuds eleverna 

fysiska aktiviteter under rasterna minst en gång per dag men dessa är inte obligatoriska. Därför 

anser pedagogen att det är väldigt lite fysisk aktivitet i undervisningen och det är inte tillräckligt.   

 

Pedagog 6 använder fysisk aktivitet som en början och ett avslut 5 dagar i veckan cirka 10–15 

minuter åt gången. Hen anser att det är tillräckligt för att den tiden inte ska ta mer från skolans 

ämnen men ser sig som fysiskt inaktiv vad det gäller att använda fysiska aktiviteter som en 

inlärningsmetod.  

3.5 Hur upplever pedagogerna att eleverna påverkas av fysisk aktivitet i 

undervisningen? 

För att få en uppfattning om hur pedagogerna upplever att eleverna påverkas av fysiska 

aktiviteter har pedagogerna fått redogöra för hur de upplever eleverna när de fysiska 

aktiviteterna genomförs, noterade effekter av fysiska aktiviteter samt om de eller någon kollega 

har sett några förbättringar i elevers skolpresentationer av att använda fysiska aktiviteter. 

 

1. När de fysiska aktiviteterna genomförs 

Samtliga pedagoger beskriver att eleverna övervägande är positiva, glada och har väldigt roligt 

under aktiviteterna. Eleverna upplevs må bra och det syns att det finns en glädje i att röra sig.  
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Undantag finns också enligt pedagogerna det vill säga elever som inte vill delta i de fysiska 

aktiviteterna. Det verkar då ofta handla om en osäkerhet eller att de tror att det är tråkigt eller 

för svårt för dem. Pedagog 4 upplever att det finns brister i motoriken hos hens elever och att 

de inte har för vana att använda kroppen, vilket gör att fysisk aktivitet inte är en naturlig aktivitet 

för dem. Pedagogerna beskriver ändå att de upplever att eleverna tycker det är roligt bara de 

kommer igång. Pedagog 5 beskriver att den positiva stämningen smittar av sig bland 

kompisarna, de samarbetar och tar hänsyn till varandra och aktiviteterna har blivit något som 

eleverna ser fram emot. Pedagog 6 menar att alternativet att inte använda fysisk aktivitet på 

grund av dåliga förutsättningarna som platsbrist inte är bättre eftersom det märks att eleverna 

tycker det är roligt och aktiviteterna upplevs vara en bra start och ett bra avslut på dagen.  

 

2. Direkta effekter av fysiska aktiviteter 

Pedagog 1 berättar att hen oftast upplever att det är väldigt positivt att ha en stund fysisk 

aktivitet då det gör att eleverna arbetar väldigt bra efter. Ibland kan hen däremot uppleva att det 

blir svårare för eleverna att komma igång med arbetet igen efter ett avbrott med fysisk aktivitet.  

 

Pedagog 2 beskriver att hen upplever eleverna betydligt lugnare efter att de har fått röra på sig 

till skillnad från när de inte har gjort någonting fysiskt. Till exempel är det ofta lättare att ge 

instruktioner till eleverna i skogen istället för inomhus i klassrummet eftersom de har fått röra 

på sig innan. Eleverna tycks också bli på bättre humör, det blir allt mindre konflikter och även 

barn med särskilda behov klarar undervisningen bättre efter rörelser. Eleverna klarar att sitta 

still bättre och blir mycket lugnare. Pedagogen ser endast positivt på att eleverna aktiverar sig.    

 

Pedagog 3 upplever att eleverna oftast blir mycket lugnare och får en bättre förmåga att koppla 

av. De får det lättare att fokusera och blir gladare. Hen ser bara positiva effekter av att eleverna 

får delta i fysiska aktiviteter. Hen förklarar att när endorfinerna går upp blir vi både gladare och 

får en positivare inställning.  

 

Pedagog 4 förklarar att hen inte har använt tillräckligt mycket fysisk aktivitet för att kunna 

svara på om det genererar i bättre arbetsro eller att eleverna får lättare att koncentrera sig. Det 

pedagogen har upplevt är att många elever efter idrottslektionerna får svårt att komma till ro.    

En elev förklarade att han tyckte att han får så mycket energi när han rör på sig och 

energin vill inte försvinna         /Pedagog 4, 2018.   

Pedagog 5 anser att du som lärare inte har någonting att förlora på att använda fysiska aktiviteter 

utan att du har allt att vinna. Eleverna upplevs gladare, orkar mer och har en positivare 

inställning. Pedagog 5 har även samtalat med kollegor på skolan som tycker att eleverna får 

bättre fokus och driv för att arbeta. Det stärker koncentrationen, minnet och gör eleverna 

lugnare. De får energi och kan använda den på rätt sätt.    

 

Pedagog 6 upplever att morgonsamlingarna går smidigare och att det är lugnare och lättare att 

komma igång med lektionerna sedan de har börjat inleda dagarna med Tabata. Hen förklarar att 

det blir som en peppning på början av dagen för att eleverna ska komma igång. Rörelser 

diagonalt över kroppen ger bra hjärnträning och att eleverna får upp pulsen väcker hjärnan 

förklarar hen. Yogan som dagen avslutas med upplever pedagogen att eleverna blir lugnare av.  

 

3. Långsiktiga effekter av fysiska aktiviteter 

Samtliga intervjuer avslutades med en frågeställning om pedagogen eller dess kollegor har sett 

några förbättringar i elevers skolprestationer av att använda fysiska aktiviteter (se figur 3). 

 



 32 

 
Figur 3. Procentuellfördelning av pedagogernas svar om de har sett några förbättringar i elevers 

skolprestationer i och med fysisk aktivitet. 

 

Pedagog 4 och 6 svarade att det inte hade sett några förbättringar i skolprestationer av fysisk 

aktivitet eller hört någon kollega lyft fysisk aktivitet i relation till förbättrade skolprestationer. 

Pedagog 6 tror att de bör hålla på en längre period än de har gjort med Tabata och Yoga för att 

kunna se om det ger några resultat i förbättrade skolprestationer. 

Sen kanske man skulle behöva göra Tabata en längre stund men man vill ju inte ta så 

mycket utav lektionen         /Pedagog 6, 2018. 

De övriga pedagogerna uppfattar eller har erfarenheter av att fysisk aktivitet på något sätt 

förbättrar elevers skolprestationer. Pedagog 1 kan inte tydliggöra för om någon på skolan har 

sett tydliga skolresultat i förhållande till att fysiska aktiviteter används men menar att det finns 

undersökningar som visar att skolprestationer ökar i och med rörelse. Hen beskriver också att 

rörelse absolut behövs för att eleverna ska prestera och orka arbeta på lektionerna. Pedagog 2 

säger att eleverna har lättare att koncentrera sig, arbeta och blir lugnare om de har fått göra 

något fysiskt. Hen kan dock inte riktigt själv svara för skolprestationer då hen inte är lärare men 

berättar om en kollega som har arbetat länge som lärare som brukar låta sina elever innan olika 

prov få en liten kortare rörelsepaus. Pedagog 2 avslutar med att hen också tror att de genererar 

i bättre skolprestationer eftersom fysisk aktivitet påverkar att vi både sover och äter bättre.       

 

Pedagog 3 berättar att hen och kollegor framförallt har samtalat om att barn med vissa 

svårigheter till exempel koncentrationssvårigheter ökar deras prestationer om de får pauser av 

kortare fysiska aktiviteter. Pauserna blir som en motivation och ger dem mer ork till skolarbetet. 

Hen upplever överlag att fysisk aktivitet gör det lättare att prestera, du får ut din energi och 

koncentrationen ökar. Det är också lättare att förstå om rörelser används som en metod i 

undervisningen så att eleverna får en upplevelse och minnet upplevs förbättras av rörelser. 

Pedagog 5 lyfter också att fysisk aktivitet har stor betydelse på prestationer. Framförallt för 

elever med särskilda behov där har pedagogerna sett att det gör en otrolig skillnad i mående, 

lugn och lust att delta på lektioner. Det har gynnat undervisningen vilket bekräftas ännu mer i 

och med att hälsopedagogens arbetssätt har smittat av sig till lärarna som själva har börjat 

använda rörelser i klassrummen. Hen anser att fysisk aktivitet är en grund som ökar och lyfter 

lärandet. Det gör eleverna lugnare och deras fokus, förmåga att samarbeta och arbeta i grupp 

har förbättrats. Eleverna visar bättre respekt och är snällare med varandra och pedagogerna 

märker att de har fått fler kompisar sedan de har ökat med fysiska aktiviteter. Hen anser sig 

också få en väldigt bra kontakt med barnen som en effekt av de fysiska aktiviteterna. Fysisk 

aktivitet stärker eleverna, deras självkänsla och de vågar mer till exempel prata inför grupp.  

JA
67%

NEJ
33%

FÖRBÄTTRINGAR I 
SKOLPRESTATIONER



 33 

Det är ju så mycket positiva effekter och påverkar långsiktigt… De blir tryggare i 

gruppen. Det ger dem disciplin och det krävs för lärande… Dom mår bra, det är ju hälsa         

/Pedagog 5, 2018.   

4 DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet kommer examensarbetets resultat att diskuteras och jämföras med de 

teoretiska resonemang som fördes i examensarbetets inledande del. Studiens trovärdighet, 

praktisk tillämpning samt förslag till fortsatt forskning kommer även att diskuteras. 

Inledningsvis kommer en sammanfattning av de resultat som anses vara mest viktiga att 

presenteras. 

4.1 Sammanfattning  

Examensarbetets syfte var att belysa på vilka sätt pedagoger arbetar för att öka elevers förståelse 

kring fysisk aktivitets betydelse för hälsan och vilken påverkan det har på eleverna. Resultatet 

visar på vilka sätt detta arbetas med, hur ofta och med vilket innehåll är mycket upp till 

pedagogerna själva att bestämma. Undantaget är pedagog 3s skola där daglig fysisk aktivitet 

ska förekomma och hälsoperspektivet ska genomsyra verksamheten. På pedagog 5s skola finns 

pedagog 5 till hjälp när det gäller arbete kring hälsa och fysisk aktivitet för skolans övriga 

pedagoger. Dock är pedagogens arbete till störst del förlagt på elevernas raster och är med andra 

ord inte obligatoriskt. De resultat som framkom i studien visar att dessa sex pedagoger överlag 

har ett hälsofrämjande tänk där betydelsen av fysisk aktivitets vikt för hälsan berörs frekvent i 

undervisningen. Detta även om det inte berörs i skolans arbetsplan eller bas. För att öka elevers 

förståelse för fysisk aktivitets betydelse för hälsan brukar pedagogerna samtala om det, 

förtydliga visuellt eller genom att göra det elevnära samt låta eleverna uppleva och prova på 

olika fysiska aktiviteter. Pedagogerna tänker även på att upprepa dess betydelse frekvent till 

exempel vid olika tillfällen som ges under en skoldag. Det framkom även att samtliga 

pedagoger anser att viss kunskap om människokroppen behövs för att nå förståelse om fysisk 

aktivitets betydelse för hälsan.  

 

Resultatet visade att fysiska aktiviteter används av pedagogerna i undervisningen genom att låta 

eleverna dela ut olika material, learning by doing och rörelsepauser. Learning by doing innebär 

att eleverna får uppleva, använda och lära sig med hjälp av kroppen. Specifika tillfällen och 

ämnen där fysisk aktivitet anses vara ett bra didaktiskt verktyg att använda sig av är om det är 

oroligt eller i främjande syfte samt matematik, NO, SO och språk det vill säga mer eller mindre 

alla ämnen som ingår i årskurs 1–3. Intressant är att när det gäller framförallt learning by doing 

beskrev pedagogerna övervägande fysiska aktiviteter och lektioner som bedrivs utomhus. 

Samtliga pedagoger använder sig av rörelsepauser i undervisningen men hälften av 

pedagogerna har erfarenheter av att det ibland finns elever som inte klarar av avbrott i lektioner 

eller oplanerade aktiviteter. Därför kan det ibland vara nödvändigt att starta eller avsluta med 

rörelsepauser. Exempel på rörelsepauser som pedagogerna använder sig av är styrketräning, 

Tabata, Röris, Yoga, Simon says och olika dans aktiviteter. Dessa används bland annat om det 

är oroligt i klassen samt för att öka elevernas fokus, koncentration och driv. 

 

Pedagogerna beskriver att de upplever positiva effekter av att använda fysiska aktiviteter. 

Eleverna upplevs må bra och vara glada. De blir lugnare, deras fokus och koncentration för 

skolarbetet ökar. Fyra av sex pedagoger har även en känsla av och anser att fysisk aktivitet i ett 

långsiktigt perspektiv påverkar och förbättrar elevers skolprestationer positivt. Bland annat 

upplever pedagogerna att eleverna har lättare att koncentrera sig, förstå och komma ihåg som 

en effekt av fysisk aktivitet. Två av de sex pedagogerna nämner dock trots positiva effekter av 

fysisk aktivitet att de inte vill plocka in mer fysisk aktivitet eller ha längre rörelsepauser för att 
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de inte vill ta bort för mycket av övriga ämnen. Medan två andra anser att den fysiska aktiviteten 

i undervisningen inte är tillräcklig och borde användas mer eftersom det finns så många positiva 

och långsiktiga effekter. 

4.2 Trovärdighet 

Examensarbetets fokus var att belysa på vilka sätt pedagoger arbetar för att öka elevers 

förståelse kring fysisk aktivitets betydelse för hälsan och vilken påverkan det har på eleverna 

samt belysa på vilka sätt fysisk aktivitet kan användas i undervisningen inom årskurs 1–3. 

Därför anses en kvalitativ forskningsansats samt urvalet vara representativt för detta arbete. 

Hade däremot hur ofta eller frekvent förekommande fysisk aktivitet är och skolprestationer som 

en effekt av fysiska aktiviteter varit det som skulle undersökas hade en kvantitativ forskning 

varit att föredra och en viktig grupp nämligen lärarna varit underrepresenterade. I och med att 

studien efterfrågar djupgående empirisk information angående undervisningsprocesser och 

personliga upplevelser är kvalitativa metoder väldigt lämpliga. Även urvalet är representativt 

eftersom pedagogerna är verksamma inom de årskurser som efterfrågas och arbetar för att skapa 

förståelse hos eleverna om fysisk aktivitets betydelse för hälsan. Urvalet hade å andra sidan 

varit mer representativt om fler pedagoger som i sitt dagliga arbete har som mål utifrån 

arbetsplatsen att arbeta hälsofrämjande hade deltagit i studien.   

 

Bryman (2011) skriver att när forskare väljer kvalitativa metoder finns en utmaning i att påvisa 

studiens trovärdighet eftersom urvalet ofta är begränsat. Urvalet för studiens syfte sågs dock 

inte som begränsat i och med att kontakt hölls med tre kommuner varav en arbetar just 

hälsofrämjande med mål om att eleverna ska erhålla daglig fysisk aktivitet i skolan. Dessvärre 

visade det sig vara svårt att hitta deltagare även fast nära kontakt hölls med samordnare inom 

kommunen med hälsofrämjandeinsatser. Det genererade i noll deltagare från den kommunen. 

Denna svårighet att få deltagare är både förvånande och intressant eftersom att ämnet som 

studien behandlar är väldigt aktuellt. Märkligt är att inte en enda pedagog inom årskurs 1–3 från 

en kommun som arbetar för att öka elevers dagliga fysiska aktivitet ville delta för att sprida 

deras kunskaper och erfarenheter vidare. I och med detta fick studien ett relativt lågt deltagande 

med enbart sex pedagoger varav hälften har så pass korta arbetserfarenheter inom skolan som 

1–5 år. Det tyder på att pedagogerna inte kan ha omfattande erfarenheter och upplevelser inom 

området. Dessutom är den geografiska spridningen liten. Detta gör att resultatet som studien 

har lett fram till inte bör generaliseras utan enbart gälla för de deltagare som undersökts 

(Johansson & Svedner. 2010). Å andra sidan kan resultatet utifrån studiens syfte ge en 

indikation om vilka effekter fysisk aktivitet har på eleverna och på vilka sätt man kan arbeta 

med fysisk aktivitet och hälsa för att skapa förståelse hos eleverna. Trost (2010, s. 144) skriver 

emellertid att kvalité samt forskningsetik är det som är mest väsentligt vid studier av alla slag 

och att ”ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda”.  

 

För att se till att genomföra intervjuer med god kvalitet och öka examensarbetets trovärdighet 

har flera medvetna val tagits. Hur intervjufrågorna tolkas har kontrollerats genom att fråga 

kurskamrater och handledare samt genomföra två pilotstudier varav en spelades in och 

transkriberades. Inspelningsutrustningen kontrollerades och testades innan intervjuerna och 

under intervjuerna var det viktigt att vara uppmärksam på det pedagogerna sa för att kunna 

utveckla en del intervjufrågor med hjälp av följdfrågor i syfte att erhålla ett bredare och djupare 

svar från pedagogerna (Johansson & Svedner, 2010 & Kvale & Brinkmann, 2009). Enskilt och 

tillsammans med handledare har intervjufrågorna noggrant analyserats och samkörts med 

studiens frågeställningar för att försäkras om att de täcker samtliga viktiga aspekter av 

frågeställningarna. Dessa åtgärder ökar kvalitén på forskaren och minskar risken för 

misstolkningar (Johansson & Svedner, 2010 & Trost, 2010). Att intervjuerna har spelats in 
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underlättar även för andra att granska arbetet men å andra sidan menar Bryman (2011) att de 

som intervjuas kan vara besvärade av att spelas in vilket kan begränsa trovärdigheten. Samtliga 

pedagoger var dock via introduktionsbrevet informerade om att de skulle spelas in. Detta bör 

ha minskat risken för att deltagandet skulle upplevas besvärande eftersom pedagogerna från 

början, redan innan de tackat ja till att delta, varit medvetna om detta.  

 

Materialet för denna studie har samlats in på så liknande sätt som möjligt. Det som har varierat 

är tidpunkten för när intervjuerna genomfördes. Anledningen till att dessa skiljer sig åt är att 

pedagogerna fick föreslå intervjutillfällen i syfte att underlätta för dem. Detta kan emellertid ha 

påverkat studiens trovärdighet. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att tidpunkten för när 

intervjuer genomförs kan påverka hur informanterna svarar på intervjufrågorna. Pedagogernas 

svar kan därför ha påverkats olika eftersom två intervjuer genomfördes under förmiddagar och 

fyra stycken efter lunch. Hälften av pedagogerna intervjuades under ett lov medan andra halvan 

av pedagogerna intervjuades efter en vanlig skoldag. Dessa faktorer kan ha påverkat hur 

informanterna svarar och därmed trovärdigheten.    

   

Examensarbetets trovärdighet, har höjts genom att använda och kombinera två metoder samt ta 

hjälp av handledare, kurskamrater och en utomstående hälsopedagog som arbetat inom skola 

och inte deltar i studien för att bolla såväl examensarbetets intervjufrågor som 

observationsschema och de kritiska händelser som ska observeras. Detta genomfördes för att 

säkerställa att de metodologiska insamlingsprocedurerna mäter det som är relevant för 

undersökningen samt täcker det studien syftar att ta reda på och frågar efter. Studien som syftar 

till att belysa pedagogers arbete inom området fysisk aktivitet får en bredare belysning i och 

med att både kvalitativa intervjuer och kvalitativa observationer används. Detta gör att 

trovärdigheten i en forskning ökar enligt Bryman (2011) och just kvalitativa observationer anses 

vara den egentliga metoden för att tillägna sig giltig kunskap om vad som faktiskt sker och hur 

personer faktiskt agerar i undervisningen (Christoffersen & Johannessen, 2015). Bryman 

(2011) skriver att sådant som inte verbaliseras och tas för givet under intervjuer kan bli tydligt 

med hjälp av observationer. I och med att två metoder kombinerades samt så pass många som 

15 intervjufrågor exklusive följdfrågor användes anses resultatet täcka hela det område som 

studien avsåg att undersöka.  

 

Resultatet anses även ge en sann bild av det som undersökts och de data som har samlats in. 

Det som kan ifrågasätta trovärdigheten är hur pass påverkat insamlade data och resultatet har 

blivit av forskarens förförståelse, tidigare kunskaper och uppfattningar. Dessa används ofta på 

ett omedvetet sätt när vi ska tolka sådant vi ser och hör. Forskares förförståelse kan därför 

påverka vad forskaren ser och hör samt hur detta tolkas och värderas (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Genom att göra begreppsbeskrivningar av nyckelbegreppen och 

fokusområdena fysisk aktivitet och hälsa samt i intervjuerna definiera och exemplifiera vad 

som avses med fysisk aktivitet i denna studie har de viktigaste begreppen fysisk aktivitet och 

hälsa, fastslagits och tydliggjorts. Detta ökar studiens trovärdighet för att det som avsågs 

undersökas faktiskt har undersökts (Johansson & Svedner, 2010). Hur hög trovärdigheten är 

beror på om det som avsågs undersökas verkligen har gjort det och om studiens generella syfte 

har bibehållits (Bryman, 2011 & Christoffersen & Johannessen, 2015). Eftersom de metoder 

som använts, intervjufrågor som har ställts samt observationer som har genomförts anses vara 

riktade och fokuserade mot studiens syfte anses trovärdigheten kunna beskrivas som hög.   
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4.3  Teoretisk tolkning 

De resultat som detta examensarbete har lett fram till kommer i följande avsnitt att kopplas till 

de teoretiska resonemang som presenterades i det inledande avsnittet samt knytas samman med 

examensarbetets inledande frågeställningar: Hur arbetar pedagoger inom årskurs 1–3 för att 

elever ska få förståelse om fysisk aktivitets betydelse för hälsan, på vilka sätt används fysisk 

aktivitet i undervisningen och hur upplever pedagogerna att eleverna påverkas av fysisk 

aktivitet. Resultatet kommer även att kopplas till aktuella teorier och referenser. 

 

4.3.1 Hur arbetar pedagoger inom årskurs 1–3 för att elever ska få förståelse om 

fysisk aktivitets betydelse för hälsan?  
Enligt Skolverket (2016) och dess skrivelser i läroplanen (Skolverket, 2017) ska skolan sträva 

efter att ge samtliga elever förutsättningar att skapa förståelse för faktorer som påverkar 

människors hälsa som fysisk aktivitets betydelse för hälsan. Dessa förutsättningar ska eleverna 

ges för att de själva ska förstå och kunna påverka sina val angående hälsan. Skolverket (2016) 

tydliggör att fysisk aktivitet har betonats i läroplanen eftersom det är viktigt för både elevers 

hälsa och skolprestationer. I samsyn med detta visar denna studie att det finns skolor som i den 

dagliga verksamheten strävar efter att öka förståelsen om fysisk aktivitets betydelse för hälsan 

genom hälsofrämjande arbete. På en av studiens skolor ska hälsoperspektivet genomsyra 

verksamheten genom att daglig fysisk aktivitet ska förekomma samt vikten av att röra sig och 

vara hälsosam berörs dagligen. En annan skola har en hälsopedagog anställd som genom olika 

aktiviteter exempelvis fysiska aktivitets pass, sockerskola samt kost och näringslära arbetar för 

att öka elevers förståelse för hälsan, fysisk aktivitet och dess påverkan på hälsan. Dessa arbeten 

som skolorna bedriver är hälsofrämjande eftersom hälsa och fysisk aktivitet används som en 

vardaglig resurs och därigenom kommer elevernas kompetens, förståelse och kunskaper för 

ämnet att stärkas (Kostenius & Lindqvist, 2006).  

 

En bristfällighet kan dock ses i pedagog 5s hälsofrämjande arbete i och med att övervägande 

aktiviteter för ökad förståelse om fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan bedrivs på 

rasterna. I och med att aktiviteterna blir frivilliga och det kan göra att de barn som är i störst 

behov av de hälsofrämjande insatserna och fysisk aktivitet ändå inte nås. Detta kan ses som en 

brist jämfört med pedagog 3s skola där alla elever dagligen ska delta i fysisk aktivitet. Eftersom 

dessa obligatoriska aktiviteter förutsätter att alla elever deltar gör detta att de sociala 

hälsoskillnaderna som avspeglas av vilken social, ekonomisk och kulturellmiljö barn är ifrån 

kan utjämnas (Kostenius & Lindqvist, 2006 & Öhman & Rickardsson, 2017). Forskaren Cecilia 

Magnusson (Öhman & Rickardsson, 2017) menar att de barn som är från högutbildade hem är 

mer hälsomedvetna och rör sig mycket mer än barn från andra hem. Kostenius och Lindqvist 

(2006) skriver också att de som är från de högre samhällsklasserna har betydligt bättre 

möjligheter till att ta medvetna hälsorelaterade val som att delta i fysiska aktiviteter. Å andra 

sidan jämfört med de andra skolorna i studien har skolan ett hälsofrämjande mål och arbete i 

vilket eleverna dagligen erbjuds fysisk aktivitet vilket är det som uttrycks i läroplanen 

(Skolverket, 2011) att skolorna ska sträva efter.      

 

Ericsson (2013) menar att skolan i och med den nya läroplanen från 2011 fått mer ansvar vad 

gäller fysisk aktivitet, hälso- och livsstilsfrågor men det saknas mycket, exempelvis hur detta 

ska arbetas med. Studiens resultat har i enlighet med syftet och frågeställningarna belyst flera 

metoder som används av pedagoger inom årskurs 1–3 för att skapa förståelse för fysisk 

aktivitets betydelse för hälsan. I likhet med hur pedagog 3 och pedagog 5 arbetar, i och med att 

det ingår i deras skolors bas, brukar fysisk aktivitets betydelse för hälsan upprepas i princip 

dagligen samt arbetats med genom att låta eleverna uppleva med kroppen för att skapa 

förståelse. Att detta är en användbar metod styrks av Newton (2003) professor inom pedagogik 
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som skriver att alla elever behöver erfarenheter och upplevelser av det aktuella ämnet för att nå 

förståelse. Även Liedman (2012), Säljö (2012) och Kostenius och Lindqvist (2006) som 

hänvisar till forskaren och pedagogen Dewey styrker att praktiskt och aktivt arbete genom 

exempelvis fysiska aktiviteter behövs för att underlätta kunskapsinhämtningen och utveckla 

förståelsen.  

 

Samtal och diskussioner om fysisk aktivitets betydelse för hälsan är en annan arbetsmetod för 

att skapa denna förståelse. Flera komponenter som påverkar hälsan och samspelar med fysisk 

aktivitet brukar samtalas. Till exempel vikten av träning i samband med kost, vad kroppen 

behöver för att orka göra och lära sig olika saker samt att fysisk aktivitet gör oss friskare och 

piggare. Det centrala innehållet i ämnet biologi angående mat, sömn, hygien, motion och sociala 

relationers betydelse för att må bra tycks vara ett område som vävs samman i och med att dessa 

olika hälsobitar samspelar och går in i varandra enligt pedagogerna. Newton (2003) lyfter 

framförallt diskussioner där läraren stöttar eleverna samt låter dem reflektera över sina 

kunskaper som viktiga i förståelseprocessen. Helldén et al. (2015) framhåller att flera forskning- 

samt undervisningsprojekt visat att det är väsentligt att utgå från de kunskaper, erfarenheter och 

upplevelser eleverna kan och har för att de ska kunna utveckla sin förståelse. Konstenius och 

Lindqvist (2006) betonar också att det är viktigt att utgå från eleverna och deras erfarenheter i 

hälsoundervisningen för att utveckla förståelse. Att arbeta elevnära och utgå från eleverna, för 

att skapa förståelse lyfts av tre pedagoger från denna studie. De försöker ge exempel från 

elevernas vardag och koppla fysisk aktivitet och hälsa till något som eleverna kan känna igen.      

 

Människokroppen är också ett område som detta arbetes resultat visar att pedagoger arbetar 

med för att elever behöver viss kunskap inom området för att förstå att fysisk aktivitet är viktigt 

för deras hälsa. Detta kan styrkas av läroplanen (Skolverket, 2017) där det framkommer inom 

biologins kursplan att eleverna genom kunskap om människan och kroppen får verktyg som är 

användbara för att upprätta en god hälsa. Området kropp och hälsa ska även arbetas med inom 

de naturvetenskapliga ämnena under årskurs 1–3 där människans kroppsdelar, deras namn och 

funktioner ska ingå. Raustorp (2013) som är docent och forskare med inriktning mot fysisk 

aktivitet framhåller att kunskap om människokroppen, hur kroppen fungerar och hur 

hälsofrämjande insatser påverkar kroppen behövs för att skapa motivation och förståelse för att 

vara fysisk aktiv och vilken effekt det har på hälsan. I resultatet framkom det att pedagogerna 

tror att det blir lättare för eleverna att få denna förståelse om man har arbetat med kroppen och 

kroppens funktioner. Pedagog 4 menar att de resurser som finns att tillgå på skolan i 

hälsofrämjande syfte är fokuserade på kroppen i form av egentillverkade böcker om kroppens 

funktioner.  

 

Enligt Ericsson (2005) är det väsentligt att barn har god kroppsuppfattning för att utveckla 

förståelse och förmåga för att leva ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv. God kroppsuppfattning 

handlar just om kunskap om kroppens delar och funktioner men också barnets känsla och 

självuppfattning om sin kropp. Insikt om att eleverna själva kan påverka sin kropp att må bra 

genom rörelse och träning är samtalsämnen som anses viktiga av flera pedagoger i arbetet att 

utveckla elevers förståelse för fysisk aktivitets betydelse för hälsan. Newton (2003) skriver 

också att det finns elever som behöver inse att det som ska läras är värdefullt för dem själva för 

att de ska utveckla förståelse för det aktuella ämnet.    
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4.3.2 På vilka sätt kan fysisk aktivitet användas i undervisningen? 
Flera olika forskningsresultat har enligt Dinkel, Lee och Schaffer (2016) visat att skolan är 

idealisk för att utveckla elevers förståelse för och praktisera hälsosamma beteenden. Forskarna 

Turner och Chaloupka (2017) skriver att genom fysisk aktivitet i undervisningen kan elevers 

förståelse för hälsan och hälsosamma beteenden stärkas. Pedagogerna i denna studie förklarar 

att fysisk aktivitet kan användas för att öka förståelsen om dess betydelse för hälsan och främja 

elevernas hälsa genom att gruppgemenskap, självkänsla och elevers välmående stärks. Detta 

gör att flera faktorer som påverkar hälsan förstärks, fysiska, psykiska och sociala och dessa 

samverkar med varandra och bidrar till god hälsa (Kostenius & Lindqvist, 2006 & Raustorp, 

2013). Studien visar att de arbetssätt som fysisk aktivitet används på i undervisningen kan 

systematiseras i tre kategorier: dela ut, learning by doing och rörelsepauser. Rörelsepauser är 

den form av fysisk aktivitet som används av samtliga pedagoger och dessa kan användas i 

undervisningen för att exempelvis arbeta med fysisk aktivitet och hälsa i hälsofrämjande syfte, 

tillgodose elevernas rörelsebehov eller öka koncentrationen och fokus under lektionerna. 

Grindberg och Jagtøien (2000) förespråkar att använda pauser för fysisk aktivitet i 

undervisningen eftersom barn av fysiologiska skäl behöver rörelse och inte klarar av långvarigt 

stillasittande. Fridolin och Wikström (2016) styrker utifrån tidigare forskning att avbrott för 

fysisk aktivitet kan användas för att koncentrationsförmågan ska ökas.  

 

Aktivitets avbrott och rörelsepauser lyfts som användbara metoder av flertal forskare och några 

exempel på hur detta kan användas är utevistelse, lekar, motorikträning som att krypa, hoppa 

och gå i skog samt pulshöjande aktiviteter där eleverna exempelvis får springa och hoppa. Dans 

och videoledda aktiviteter via YouTube är flera exempel som presenteras (Ericsson, 2005; 

Fedewa et al., 2015; Howie, 2014 &Wolmesjö, 2006). Flera av dessa aktiviteter lyfts i denna 

studie som användbara sätt för fysisk aktivitet i undervisningen. Exempelvis tycks den 

videoledda dansaktiviteten Just Dance som kan hittas på YouTube vara användbar och 

uppskattad bland elever till några av pedagogerna. Resultatet visar att rörelser till musik för att 

få in fysisk aktivitet i undervisningen används av flera pedagoger och på flera sätt som Röris, 

Zumba, Yoga, dans och rörelsesånger. Styrketräning som cirkelpass och Tabata är också ett sätt 

att använda fysisk aktivitet i undervisningen menar hälften av pedagogerna som ger exempel 

på styrkeövningar som kan användas.  

 

Ericsson (2013), Faskunger (2013) och Howie (2014) skriver att träning i muskelstyrka och att 

fysiska aktiviteter är nödvändigt för barns muskelutveckling och minska risken för kroniska 

sjukdomar. Det framkom dock inte mycket om muskel- och styrketräning i litteraturen. En 

förklaring till att detta lyfts av pedagogerna i detta arbete men inte just i litteraturen kan vara 

att tidigare har synen på styrketräning varit att det är skadligt för barn och unga (Elfström, 

2018). Idrottsprofessorn Michail Tonkonogi förklarar att för fyra år sedan antogs nya 

internationella rekommendationer angående styrketräning. Där framgår det att styrketräning 

minskar skaderiskerna, är bra och nyttigt för barn och unga. Tonkonogi säger att ”dagens barn 

behöver styrketräning för att deras kroppar ska hålla” (Elfström, 2018, första stycket) och på 

grund av den fysiska inaktivitetstrenden blir styrketräning allt viktigare. Han förklarar att 10–

15 repetitioner per övning räcker och att träningen inte behöver ske med vikter som skivstänger 

utan det fungerar minst lika bra med kroppen som vikt. Det viktiga är att barnen gör övningarna 

på rätt sätt och inte tränar för hårt (Elfström, 2018). Under observationen av pedagog 5 

synliggjordes det att pedagogen var medveten om att det är viktigt att eleverna genomför 

styrkeövningarna korrekt. Hen använder bilder som eleverna tittar på, visar och instruerar samt 

poängterar att de ska fokusera på övningen och utföra den lugnt.  
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Några rörelsepauser som pedagogerna ger förslag på har även ett lärandeinslag inom andra 

områden än fysisk aktivitet och hälsa, det vill säga att de inte enbart används i hälsofrämjande 

syfte. Det finns aktiviteter som bygger in teoretisk kunskap i rörelse och skulle därför även 

kunna falla under kategorin learning by doing. Liknande exempel ges i forskning från Fedewa 

et al. (2015), Skage och Dyrstad (2016) samt Turner och Chaloupka (2017), att aktiviteter 

presenteras som avbrott i undervisningen för fysisk aktivitet men med fördel är integrerat med 

fakta från ett ämne. Till exempel träna talraden eller multiplikationstabeller och utföra jumping 

jacks. I detta resultat har övningar som ”Simon says” och lägesord presenterats som 

rörelsepauser men även dessa övningarna kan med fördel användas som en del i svenska eller 

engelska undervisningen eftersom eleverna får träning i språket med hjälp av rörelser. Att fysisk 

aktivitet kan användas för att utveckla begreppsförståelse styrks av Grindberg och Jagtøien 

(2000). De menar att fysisk aktivitet ger upplevelser som förstärker och underlättar 

begreppsförståelsen. Eleverna får med andra ord lära sig genom att göra och använda kroppen. 

Detta betonas som en väsentlig och betydelsefull metod för yngre elevers tillägnande av 

kunskap och lärande i läroplanen (Skolverket, 2017).  

 

Fyra av studiens pedagoger använder learning by doing det vill säga fysiska aktiviteter som ett 

didaktiskt verktyg och inlärningsmetod för att underlätta elevers lärande. I likhet med Skage 

och Dyrstad (2016) samt Turner och Chaloupkas (2017) forskningsstudier använder pedagoger 

i detta arbete fysisk aktivitet integrerat med teori från något skolämne. Enligt Säljö (2012) har 

den svenska skolan framförallt influerats av learning by doing inom de naturvetenskapliga 

ämnena. Pedagogerna i denna studie lyfter främst fram matematik och därefter 

naturvetenskapliga ämnen som specifika ämnen som med fördel kan integreras med fysiska 

aktiviteter. Majoriteten av pedagogerna uttrycker dessutom att fysisk aktivitet är användbart 

som ett didaktiskt verktyg inom samtliga ämnen. Resultatet har dock redovisat flest exempel på 

aktiviteter inom de naturvetenskapliga ämnena och matematik. Exempelvis använder 

pedagogerna fysisk aktivitet integrerat med ämnet NO när de arbetar med djur och natur, titta 

efter växter, knoppar och djurspår. ”Lodjuret kommer” är en lek som handlar om näringskedjan 

och svenska djur samt lekplatsfysik. Inom matematik finns det enligt resultatet mycket som kan 

genomföras fysiskt för att lära sig. Till exempel inom geometri, räkna, mäta och tallinjen. Fysisk 

aktivitet genom att springa och hämta rätt mängd eller tal visade sig vara ett vanligt sätt att 

använda fysisk aktivitet i undervisningen på.      

 

Resultatet indikerar att fysisk aktivitet eller framförallt learning by doing är nära förknippat 

med utomhusaktiviteter bland pedagogerna. Majoriteten av aktiviteterna som beskrivs ska 

användas ute och samtliga fyra som använder learning by doing flyttar oftast ut undervisningen 

i samband med den fysiska aktiviteten som ska genomföras. Det kan i resultatet tydas att de 

ämnen som pedagogerna anser fungerar bra att bedriva utomhuslektioner inom är också de 

ämnen som pedagogerna har delgett flest förslag om att fysisk aktivitet kan integreras i. Detta 

anses inte riktigt överensstämma med litteraturen där utomhuspedagogik, uteaktiviteter och 

promenader lyfts fram lika väl som inomhusaktiviteter (Turner & Chaloupka, 2017; Öhman & 

Rickardsson, 2017, m.fl.). Undantaget är Mygind (2007) som har forskat inom 

utomhuspedagogik. Han lyfter och förespråkar utomhusmiljön framför inomhusmiljön när det 

gäller fysisk aktivitet. Myginds studie visar att utomhusundervisning är ett effektivt sätt att 

använda fysisk aktivitet i undervisningen. Rörelser och fysisk aktivitet används mer eller 

mindre hela tiden vid utevistelser och i skogen får elever även träning i motorik och 

koordination som en effekt av den ojämna terrängen. Flera av pedagogerna upplever i likhet 

med Myginds forskning att fysisk aktivitet automatiskt används vid utomhusundervisning.  
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4.3.3 Hur upplever pedagogerna att eleverna påverkas av fysisk aktivitet i 

undervisningen? 
Samtliga pedagoger i studien upplever att eleverna påverkas positivt av fysisk aktivitet. Under 

aktiviteterna upplevs eleverna må bra, samarbeta, vara glada och positiva. Det finns elever som 

inte vill delta dock upplevs dessa elever ha roligt när de väl kommer igång. Detta synliggörs 

något mer i detta examensarbete jämfört med tidigare forskning som redovisats i och med att 

den tidigare forskningen i princip inte redovisar hur eleverna är eller upplevs under de fysiska 

aktiviteterna. Skage och Dyrstads (2016) forskning är undantaget som visar att eleverna 

upplever fysisk aktivitet som glädjefulla aktiviteter de mår bra av. Utöver detta är fokus mest 

riktad mot hur elever påverkas och effekter av fysisk aktivitet i direkt och långsiktigt perspektiv. 

Direkt efter fysiska aktiviteter genomförts upplever majoriteten av pedagogerna att eleverna är 

lugnare och positivare. Eleverna uppfattas även arbeta bättre, ha lättare att fokusera och 

koncentrera sig. Denna uppfattning av hur elever påverkas av fysisk aktivitet delas med 

Wolmesjö (2006). Enligt hennes studie uppfattas eleverna lugnare, gladare och mer 

koncentrerade av såväl elever, lärare och rektorer som föräldrar.  

 

Vad det gäller långsiktiga effekter och påverkan på eleverna av fysisk aktivitet i undervisningen 

fokuserade studien på elevers skolprestationer. Två pedagoger berättar att de inte har märkt 

förbättringar i skolprestationer, å andra sidan menar den ena pedagogen att de förmodligen inte 

har använt fysisk aktivitet i undervisningen tillräckligt lång period för att kunna urskilja 

eventuella förbättringar. De övriga fyra pedagogerna har en känsla av eller anser att elevers 

skolprestationer och resultat påverkas positivt av fysisk aktivitet. Pedagogerna nämner igen att 

koncentrationen ökar även för de som har koncentrationssvårigheter eller särskilda behov får 

lättare att koncentrera sig och prestera. Raustorp (2013) och Fridolin och Wikström (2016) 

skriver att koncentrationsförmågan påverkas positivt av fysisk aktivitet och att koncentration är 

viktigt för lärandet och inlärningsförmågan. Pedagogerna upplever även att fysisk aktivitet 

behövs för att eleverna ska prestera, orka arbeta, lära sig och fokusera. Det upplevs även 

påverka minnet och förståelsen positivt. Pedagogernas upplevelse angående förbättrade 

skolprestationer hos elever som en påverkan av fysisk aktivitet stöds i tidigare referenser. Enligt 

Ericsson (2005) och Fedewa et al. (2015) påverkas minnet, uppmärksamhet- och 

inlärningsförmågan positivt av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet påverkar även hjärnkapaciteten 

positivt och då förbättras inlärningen (Kostenius & Lindqvist, 2006 & Sveriges 

riksidrottsförbund, 2009) och det ger positiva effekter på skolprestationer och skolresultat 

(Fritz, 2017; Skage & Dyrstad, 2016 & Sveriges riksidrottsförbund, 2009).  

 

Det finns även forskning som styrker pedagogernas känsla att elevers skolresultat och 

akademiska färdigheter påverkas positivt av fysisk aktivitet. Resultat i språk och matematik 

förbättras av ökad fysisk aktivitet (Fedewa et al., 2015). När elever i årskurs 1–3 fick extra 

motorisk- och fysisk träning påverkades taluppfattning, läs- och skrivförmågan positivt. 

Eleverna presterade även bättre resultat på de nationella proven inom svenska och matematik 

än deras jämförelsegrupp (Ericsson, 2005). Lorenz, Stylianou, Moore och Kulinna (2017) 

genomförde en studie där de undersökte förhållandet mellan elevers fysiska aktivitetsnivå och 

deras betyg. Fysisk aktivitet visade sig ha en signifikant påverkan på elevers läs- och 

skrivförmåga, betyg inom språk samt betyg inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.   

 

Två av studiens pedagoger vill inte utöka undervisningen med mer fysisk aktivitet även fast de 

ser positiva effekter av att använda fysiska aktiviteter i undervisningen. Anledningen är att de 

inte vill ta bort så mycket tid av övriga ämnen. Dock har resultatet visat att det finns ett flertal 

sätt att använda fysisk aktivitet på som en del i den teoretiska undervisningen genom learning 

by doing. En av pedagogerna kombinerar i princip all undervisning med fysiska aktiviteter. Å 
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andra sidan är denna upplevelse av att känna tidsbegränsning i att använda fysisk aktivitet inte 

ovanlig. Howie (2014) och även Fedewa et al. (2015) presenterar att lärare upplever denna 

tidsbegränsning och att de inte vill ta för mycket tid från andra ämnen. Av den anledningen 

anses det viktigt att lärare får utbildning eller information om vilka fördelar fysisk aktivitet har 

på barns hälsa och skolgång samt hur fysisk aktivitet kan användas i undervisningen enligt 

forskarna. Enligt Sveriges riksidrottsförbund (2009) är pedagogernas oro om att tid tas bort från 

övriga ämnen obefogad eftersom eleverna vinner i inlärningseffektivitet, skolprestationer och 

även hälsa av fysisk aktivitet.  

 

I motsats till dessa två pedagoger var det två andra pedagoger som ansåg att fysisk aktivitet 

borde användas ännu mer i undervisningen och att det inte finns några gränser för fysisk 

aktivitet. Fridolin och Wikström (2016) som vill se ökad fysisk aktivitet i undervisningen på 

daglig basis menar ändock att skolan inte kan göra allt för att barn ska få röra på sig men det är 

viktigt att rörelse blir en naturlig del av skoldagen. Det bör också påpekas att de pedagoger som 

anser att det behövs ännu mer fysisk aktivitet inte är klasslärare och därmed inte lika insatt i de 

centrala innehåll, kunskapskrav och så vidare som måste arbetas mot. Å andra sidan visar 

Howies (2014) forskning att avbrott för fysisk aktivitet maximerar elevers inlärning och 

akademiska prestationer. Forskningen av Lorenz et al. (2017) att betyg påverkas signifikant av 

fysisk aktivitet inom flera ämnen och rörelser och fysisk aktivitet är dessutom en användbar 

inlärningsmetod som underlättar för elever att ta till sig kunskaper (Kostenius & Lindqvist, 

2006 & Säljö, 2012). Resultatet i detta arbete visar sammanfattningsvist att de pedagoger som 

ser mest positiva effekter i skolprestationer är också de vars förhållningssätt till fysisk aktivitet 

är mest positivt. De är själva fysiskt aktiva och förespråkar fysisk aktivitet såväl privat som i 

arbetet samt använder flest varianter av fysisk aktivitet i undervisningen. Pedagoger som är 

mest medvetna om vad fysisk aktivitet i undervisningen har för effekt lägger även ner mest tid 

på metoden. Detta visar att mer kunskap om och verktyg för fysisk aktivitet behövs för att även 

pedagoger som inte har fysisk aktivitet som ett personligt intresse ska bli medvetna om alla de 

positiva effekter fysisk aktivitet har och hur användbar metod fysisk aktivitet är i kombination 

med övrig undervisning. Fokus på användning av fysisk aktivitet i undervisningen bör 

prioriteras utan att pedagoger känner att det tar för mycket tid från övriga ämnen. Pedagoger 

inom skolan bör därför få kunskap, förståelse och verktyg inom fysisk aktivitet till exempel 

genom sina utbildningar eller fortbildning via arbetsplatsen för att fler elever ska få ta del av 

fysisk aktivitet i sin undervisning och alla de fördelar aktiviteten inkluderar.  

4.4 Praktisk tillämpning 

Syftet var att belysa på vilka sätt pedagoger arbetar för att öka elevers förståelse kring fysisk 

aktivitets betydelse för hälsan och vilken påverkan det har på eleverna. Utifrån syftet har arbetet 

bidragit med såväl metoder för att arbeta med förståelsen för fysisk aktivitets betydelse för 

hälsan som ett flertal sätt för hur fysisk aktivitet kan användas i undervisningen och hur 

pedagoger som generellt sätt ofta använder fysisk aktivitet i undervisningen upplever att elever 

påverkas av det. Examensarbetet bidrar med resultat som tidigare forskning visat att skolor och 

lärare saknar. Enligt bland andra Dinkel et al. (2016), Skage och Dyrstad (2016) samt Turner 

och Chaloupka (2017) saknas kunskaper, metoder och verktyg för att använda fysisk aktivitet i 

undervisningen. Stöd i hälsofrämjande insatser och konkreta förslag eller redskap för hur lärare 

och skolor kan arbeta med och införa fysiska aktiviteter under skoldagen efterfrågas av både 

forskare och lärare.  
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Viktiga upptäckter och kunskaper till läraryrket som har uppmärksammats i detta 

examensarbete är att arbetssätt för att utveckla elevers förståelse för fysisk aktivitets betydelse 

för hälsan bör bedrivas genom upprepning. Samtala ofta om vad som är bra för hälsan och 

fysisk aktivitets betydelse samt låt eleverna uppleva hur fysisk aktivitet påverkar kroppen. 

Samtliga pedagoger anser även att viss kunskap om människokroppen och dess funktioner 

behövs för att eleverna ska kunna utveckla en förståelse. En viktig slutsats utifrån detta är för 

att eleverna ska utveckla förståelse för fysisk aktivitets betydelse för hälsan och 

förhoppningsvis leva ett fysiskt aktivt liv är god kroppsuppfattning och fysisk aktivitet viktigt. 

Detta är dessutom sådant som verksamma inom skolan ska arbeta med enligt läroplanen 

(Skolverket, 2017): eleverna ska få känna rörelseglädje, genom undervisningen få kunskap och 

förståelse för hur livsstil och fysisk aktivitet har betydelse för den egna hälsan samt genom 

kunskap om människan och kroppen få verktyg för att kunna kommunicera om och hantera 

valsituationer angående hälsa. Det framgår också att skolan ska sträva efter att dagligen erbjuda 

eleverna fysisk aktivitet och att fysisk aktivitet är väsentligt för de yngre elevernas lärande. 

 

Detta arbete har bidragit med ett flertal sätt fysisk aktivitet kan användas på i undervisningen. 

Genom att ta hjälp av eleverna att dela ut eller hämta arbetsmaterial kan eleverna bryta 

stillasittandet ett tag. Genom learning by doing aktiviteterna som belysts underlättas elevernas 

lärande och ökas deras fysiska aktivitet. Utöver detta har studien även bidragit med ett flertal 

exempel på rörelsepauser. Dessa kan användas inom läraryrket i undervisningen när som helst 

under skoldagen som en paus i lektionerna, inledning eller avslut på lektioner eller hela 

skoldagar. En viktig upptäckt och slutsats är att fysiska aktiviteter i undervisningen kan 

användas på flera olika sätt i undervisningen och vid olika tidpunkter. Det har dock framkommit 

att pedagoger har arbetat med elever eller elevgrupper som har svårt för avbrott i lektioner av 

oplanerade aktiviteter. Pedagogernas tillvägagångssätt att använda fysiska aktiviteter i 

undervisningen skiljer sig åt men uppfattningen är att inget av sätten är bättre än den andra. Det 

är som pedagog viktigt att hitta sitt sätt att få in fysisk aktivitet i undervisningen på som passar 

elevgruppens alla individer. En skillnad som dock uppfattas ha en bättre utgång än den andra 

är att använda fysiska aktiviteter flera tillfällen per vecka eftersom resultatet antyder att elevers 

skolprestationer påverkas positivt av fysiska aktiviteter. Flera pedagoger har en känsla av att 

fysisk aktivitet påverkar elevers skolprestationer positivt och detta kan styrkas av flera forskare 

till exempel Ericsson (2005), Fedewa et al. (2015), Lorenz et al. (2017) och Wolmesjö (2006).  

 

Sammanfattningsvis har examensarbetet belyst och bidragit med en stor mängd användbara 

hälsofrämjande arbetssätt för att både skapa förståelse, rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet 

bland elever inom framförallt årskurs 1–3. Som en effekt av fysisk aktivitet antyds även elevers 

skolprestationer påverkas positivt. Denna studie ger förslag till pedagoger på arbetssätt som 

genererar i bättre hälsa, förmåga att fortsätta leva hälsosamt och eventuellt bättre 

skolprestationer hos eleverna.  

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns flera intressanta områden som kan studeras vidare inom kategorin fysisk aktivitet och 

hälsa. Till exempel hade forskning som inkluderar elever som urvalsgrupp varit en aspekt som 

skulle kunna studeras genom fortsatt forskning. Intervjua elever angående vilka typer av fysisk 

aktivitet de föredrar, hur de uppfattar fysiska aktiviteter i undervisningen etcetera och 

komplettera intervjuerna med observationer är ett förslag. Under observationerna kan man 

förslagsvis fokusera på elevernas engagemang under fysiska aktiviteter samt hur de upplevs 

efter att aktiviteterna genomförts. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att fokusera på hur 

fysisk aktivitet påverkar elevers psykiska hälsa. Detta upplevs vara ett aktuellt ämne eftersom 

psykisk ohälsa bland barn och unga dessvärre har ökat kraftigt de senaste tio åren.  
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Den här studien tog inte något genusperspektiv i beaktandet men det hade också varit intressant 

att jämföra manliga och kvinnliga pedagogers användning och uppfattning av fysisk aktivitet 

och dess betydelse för hälsan. Ännu mer intressant hade detta perspektiv varit vid en 

undersökning av elever för att jämföra om pojkar och flickors upplevelser och påverkan av 

fysisk aktivitet skiljer sig åt eller inte. Med påverkan menas och avses såväl hälsoperspektivet 

som angående elevers skolprestationer vara viktiga och intressanta forskningsområden. Att 

vidareutveckla studien och göra den i en större omfattning hade också varit en intressant fortsatt 

forskning. Till exempel genom att undersöka i vilken grad elevers skolprestationer förbättras 

av fysisk aktivitet i undervisningen. Vidare genom att öka studiens deltagare och inkludera 

elever för ett större urval där generaliserbarheten höjs med syfte att ge tydligare resultat och 

slutsatser angående fysisk aktivitets påverkan på elevers skolprestationer.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Introduktionsbrev  

 

Hej! 

 

Jag heter Sandra Andersson och är inne på min sista termin på grundlärarprogrammet F-3 på 

Högskolan i Gävle. Jag skriver nu mitt examensarbete inom biologi och har riktat in mig på 

fysisk aktivitet och hälsa. Studiens syfte är att belysa på vilket sätt pedagoger arbetar för att öka 

elevers förståelse kring fysisk aktivitets betydelse för hälsan. Hur pedagoger arbetar med hälsa, 

fysisk aktivitets betydelse för hälsan och hur fysisk aktivitet kan användas och anses påverka 

elever inom årskurs 1–3 är vad studien syftar till att undersöka. Jag har valt denna inriktning 

eftersom ämnet är aktuellt och fysisk aktivitet och hälsa är något som är viktigt och intressant 

för mig. 

 

För att undersöka detta kommer jag att använda mig av kvalitativa intervjuer och observationer 

av verksamma pedagoger inom årskurs 1–3. Flera pedagoger kommer att intervjuas och några 

kommer att observeras. Intervjuerna kommer att ske enskilt, spelas in och beräknas ta cirka 30–

40 minuter.  

Min avsikt är att genomföra intervjuerna under vecka 10–12. 

 

Deltagandet är självklart helt frivilligt och om någon vill avbryta sitt deltagande i studien kan 

det göras när som helst utan negativa följder. Deltagarnas anonymitet är viktig. Identiteten 

kommer att skyddas och det ska inte vara möjligt att genom den färdiga rapporten identifiera 

varken pedagoger eller skolor som deltagit i studien.  

 

Ni får gärna kontakta mig för eventuella frågor om studien på mail eller telefon. 

Mail: xxxxx    

Telefon: xxxxx     

 

Jag hoppas att ni är intresserad av att delta i min studie. Hör i så fall av dig till mig på mail eller 

nummer ovan. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Sandra Andersson 
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Bilaga 2: Intervjufrågor  
 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur många erfarenhetsår inom skola har du?  

3. Ingick det något om hälsa, fysisk aktivitet eller människokroppen i din utbildning?  

Om ja: Kan du berätta om det? 

4. Kan du beskriva din relation till fysisk aktivitet? 

5. Anser du att det finns resurser tillgängligt för skolans pedagoger för hur fysisk 

aktivitet och hälsa kan användas i undervisningen? 

(Ev. förklara vad jag menar: Resurser = pedagogisk uppbackning, material, utbildning 

etc.)  

6. Kan du berätta hur eran skola arbetar med hälsa och fysisk aktivitet? 

Finns det en samverkan i arbetslaget för att ge eleverna fysisk aktivitet i 

undervisningen?  

7. Står det något specifikt om hälsa och fysisk aktivitet i er arbetsplan? 

Om ja: Kan du berätta vad? 

 

Inför kommande frågor: definiera/ge exempel på vad jag menar med fysisk aktivitet i 

undervisningen, både som en del i undervisningen och inslag. 

8. Kan du ge exempel på hur fysiska aktiviteter används i undervisningen? 

(Om det inte framgår: Få fram om det är pedagogen själv som använder dessa 

aktiviteter eller en annan pedagog på skolan) 

9. Hur ofta brukar eleverna delta i fysiska aktiviteter i undervisningen? 

Anser du att det är tillräcklig eller skulle du vilja ge eleverna mer fysisk aktivitet? 

10. Finns det något specifikt ämne eller tillfälle där fysisk aktivitet är ett bra verktyg att 

använda sig av? 

Om ja, Kan du beskriva mer? 

 

Inför kommande frågor: presentera följande centrala innehåll för biologi åk 1–3, 

Kropp och hälsa 

• Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. 

• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion 

(Skolverket, 2017, s. 159). 

11. Hur arbetar du för att eleverna ska förstå att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan, att må 

bra? (Eleverna ska få den förståelsen) 

12. Anser du att eleverna behöver kunskap om hur kroppen fungerar och vad motion gör 

för kroppen för att förstå varför fysisk aktivitet är viktigt?  

Om ja: Hur lägger du upp undervisningen där omkring?  

13. Hur upplever du eleverna när de fysiska aktiviteterna genomförs? 

14. Hur tycker du att eleverna påverkas av den fysiska aktiviteten? 

15. Kan ni se några förbättringar i elevers skolprestationer av fysiska aktiviteter? 
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Bilaga 3: Bilder till styrketräning 
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Bilaga 4: Yogaövningar 
 

 


