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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka för fysiska aktiviteter lärare använder sig utav 
samt vilket innehåll som kan bearbetas genom dessa aktiviteter, hur dessa aktiviteter organiseras, 
när de genomförs i undervisningen samt syftet med dessa aktiviteter och hur lärarna motiverar att 
använda eller att inte använda fysiska aktiviteter i undervisningen. Metod för insamling av material 
till studien var en enkätinsamling vilket det sedan gjordes en tematisk innehållsanalys av. Den 
tematiska analysen utgick från lärares didaktiska val kring användandet av fysiska aktiviteter i 
undervisningen med utgångspunkt i de didaktiska grundfrågorna: vad, hur & varför? Utifrån de 
didaktiska frågorna utreddes mönster i svaren från enkätinsamlingen och teman skapades. Inom 
den didaktiska frågan ”vad” skapades tre teman, pulshöjande innehåll, lågintensivt innehåll och 
ämnesrelaterat innehåll. Inom den didaktiska frågan ”hur” skapades tre teman; en del av 
undervisningen, isolerade och invävda metoder och metod för deltagande. Inom den didaktiska 
frågan ”varför” skapades tre teman; för elevernas koncentration och inlärning, för att bemöta ett 
rörelsebehov och för att förbättra klassgemenskapen. Resultaten visade att pulshöjande innehåll 
var det vanligaste innehåll i de fysiska aktiviteter som respondenterna använde sig av. När det gäller 
metod var det vanligaste att använda fysiska aktiviteter som isolerade moment som gav avbrott i 
undervisningen. Gällande varför respondenterna använder sig av fysiska aktiviteter var det 
vanligaste svar att elevernas koncentration ökar samt att aktiviteterna stödjer inlärningen. Slutsatsen 
blev att de flesta respondenter använder fysiska aktiviteter i sin undervisning, särskilt med ett 
pulshöjande innehåll. De flesta respondenter använder fysiska aktiviteter mer än 1-2 gånger i 
veckan och då främst som isolerade moment och i helklass. Anledningen till att respondenterna 
använder fysiska aktiviteter var framför allt för att elevernas koncentration märkbart blev bättre 
efter genomförd aktivitet och för att bemöta elevernas behov av att röra på sig.  

 
 
Nyckelord: Fysiska aktiviteter, didaktik, koncentration, rörelse. 
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1. Inledning 

Under de år som vi studerat till lärare har vi tillägnat oss kunskap inom olika ämnen. Vi har fått 
lära oss hur dessa ämnen kan presenteras för våra elever på ett sådant sätt som gör att de kan lära 
sig det. Vi har också fått höra, vid upprepade tillfällen, att det inte finns något förutbestämt 
tillvägagångssätt för hur elever ska lära sig och hur vi som lärare bedriver vår undervisning. Utan 
undervisningen behöver anpassas utefter varje situation och utefter varje individ. Det kommer att 
vara vår kommande uppgift som verksamma lärare att utforma en undervisning som ger våra elever 
förutsättningar att lära sig. Som lärare har vi en stor möjlighet att ge våra elever förutsättningar att 
lära sig och vi behöver göra det på olika sätt för olika elever. Det räcker inte enbart att lärare har 
goda ämneskunskaper eller goda allmänna pedagogiska kunskaper för att undervisningen ska bli 
framgångsrik, utan det handlar även om lärarens förmåga att koppla samman innehåll och arbetssätt 
på ett varierat sätt (Gustafsson, 2016). Vi som skrivit detta arbete har sedan vi varit små varit fysiskt 
aktiva på vår fritid. Vi har upplevt att fysisk aktivitet påverkat oss positivt på olika sätt. Att vi känner 
oss piggare och gladare efter ett träningspass samt att vi orkar mer under resten av dagen om vi till 
exempel går och tränar på morgonen eller tar en promenad. På senare år har även forskningen 
påvisat att fysisk aktivitet har positiva effekter hos barn och ungdomar och att det kan påverka hur 
eleverna presterar i skolan. Denna undersökning ämnar undersöka om och på vilket sätt 
verksamma lärare använder fysiska aktiviteter i undervisningen utöver idrottstimmarna för att ge 
eleverna ökade förutsättningar att lära sig. 

1.2 Centralt begrepp 

Ett centralt begrepp som tas upp genomgående i denna studie och som vi vill belysa är fysisk 
aktivitet. Med fysisk aktivitet menar vi all kroppsrörelse, utöver den vi har i vila, som ökar 
energiförbrukningen. Fysiska aktiviteter kan utföras i alla tillfällen, i allt från förflyttning och 
transporter till under arbetstid/skoltid och under organiserad fysisk träning (Hagströmer, 2016, 
s.10). 

1.2 Arbetsfördelning 

Då detta arbete är skrivet av två personer har varje person ansvarat för olika delar i arbetet. Vissa 
delar har båda ansvarat för och båda har också granskat varandras delar samt varit med och finslipat 
delarna. Jennie Hägglund har ansvarat för bakgrund, metod, sammanfattning och avsnittet 
”Innehållet i undervisningens fysiska aktiviteter” i analysen och avsnittet ”Resonemang kring 
fysiska aktiviteters innehåll” i diskussionen. Martin Östlund har ansvarat för tidigare forskning, 
teorin, avsnitten ”Metoder för fysiska aktiviteter i undervisningen” och ”Motivering av fysiska 
aktiviteter i undervisningen” i analysen samt avsnitten ”Resonemang kring metoderna för fysiska 
aktiviteter i undervisningen” och ”Resonemang kring motiveringarna av fysiska aktiviteter i 
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undervisningen” i diskussionen. De avsnitt som inte nämnt har vi ansvarat för och skrivit 
tillsammans.  
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2. Bakgrund 

Skolan behöver vara varierad för att möta varje elevs behov och ge dem olika förutsättningar för 
deras lärande.  

Barn och unga idag rör sig för lite. Enligt rekommendationer antagna av Svenska 
Läkaresällskapet och Svenska Barnläkarföreningen ska barn och unga mellan 6-17 år genomföra 
minst 60 minuter fysisk aktivitet under en hel dag. Den fysiska aktiviteten kan handla om allt från 
gång eller cykling till och från skolan, organiserad idrott till lek under skolraster (Berg & Ekblom, 
2016, s.13). Koncentrationsförmågan påverkas av daglig fysisk aktivitet och motorisk träning 
påverkar den kognitiva utvecklingen, båda har betydelse för inlärningen (Regeringskansliet, 2016). 
Ingegerd Ericsson skriver att myndigheten för skolutveckling betonar att fysisk aktivitet är viktig 
för elevers skolutveckling. Elevers koncentrationsförmåga ökar, de blir gladare och klarar skolan 
bättre om de rör på sig mer, vilket skapar ett lugnare klimat i klassrummet och leder till en positiv 
kunskapsutveckling (Ericsson, 2008, s. 28-29). 

I läroplanen står det att skolan ska, inom ramen för hela skoldagen, sträva efter att erbjuda daglig 
fysisk aktivitet för alla elever (Skolverket, 2011, s.9). Trots detta är det många skolor som inte 
uppfyller kraven för fysisk aktivitet. För att öka elevers fysiska aktivitet var ett populärt 
åtgärdsförslag av debattörer och politiker att öka kravet på fler timmar i ämnet idrott och hälsa. 
Det är dock inte i skolan eleverna rör sig minst utan efter skolan och under helger. Gisela Nyberg 
säger i en artikel i tidningen Idrottsforskning att även om det inte är i skolan som eleverna rör sig 
minst visar olika insatser som skolan bör göra att det finns potential att även öka aktiviteten på 
fritiden (Pihlblad, 2017). Då eleverna inte rör sig tillräckligt på egen hand ställer det högre krav på 
att skolan kan möta elevernas behov av fysisk aktivitet, ett ansvar som i slutändan hamnar på de 
verksamma lärarna och deras undervisning. 

I höstbudgeten 2017 presenteras ökade satsningar som stödjer idrottsutövning och främjar 
aktivitet. Bland annat ska grundskolans timmar i ämnet idrott och hälsa utökas med 100 timmar 
(Regeringskansliet, 2017), det står dock inte klart i vilka årskurser som de 100 timmarna ska läggas 
(Skolvärlden, 2017). På grund av denna osäkerhet var timmarna kommer läggas är det av värde att 
undersöka hur lärare använder sig av fysiska aktiviteter i undervisningen utanför de befintliga 
idrottstimmarna, som ett sätt att förse elever med fler förutsättningar att lära sig. Ökningen av 
idrottstimmarna är en del i en större satsning på fysisk aktivitet i skolan och det är tänkt att 
”pulshöjande aktiviteter” ska vara en del av de teoretiska lektionerna enligt utbildningsminister 
Gustav Fridolin. Fridolin hävdar också att de skrivningar om fysisk aktivitet som står i läroplanen 
inte är tillräckliga för att säkerhetsställa att alla skolor aktivt verkar för dagliga aktiviteter inom 
ramen för skoldagen vilket har lett till den nya satsningen (Lärarnas tidning, 2017). För att öka 
mängden fysisk aktivitet för eleverna har regeringen därför gett skolverket i uppdrag att lämna 
förslag på förändringar eller tillägg av förordningar, i exempelvis läroplanen, som kan hjälpa till i 
arbetet för mer fysisk aktivitet. Det handlar alltså om förändringar och tillägg som kan genomföras 
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utan att öka lärares arbetsuppgifter och rörelse där eleverna inte behöver byta om innan 
(Regeringskansliet, 2016).  

2.1 Resultatfokuserad undervisning  

Den nuvarande läroplanen Lgr 11 är en resultatfokuserad läroplan. Införandet av kunskapskrav i 
läroplanen följer idén om ett mätbart lärande där det finns precisa beskrivningar av vad eleven 
förväntas lära sig (Wahlström, 2016, s.90). Däremot är den även mer innehållscentrerad än sina 
föregångare. Det problematiska med de uppsatta kunskapskraven i läroplanen är att de i alltför stor 
grad styr undervisningens innehåll, hur undervisningen går till och varför det ska undervisas (ibid, 
s.91). Det leder till ytlig inlärning av kunskaper och bidrar inte i lika stor utsträckning till elevernas 
allmänna bildningsprocess (ibid). Den nuvarande läroplanen bidrar till ett större ansvarstagande för 
lärare att tolka och urskilja läroplanen genom att göra didaktiska överväganden över hur eleverna 
ska nå de uppsatta målen med undervisningen (ibid, s.95).  

Något annat som påverkat vilket innehåll som bör läggas vikt vid i undervisningen är de 
internationella kunskapsmätningarna. Den nuvarande läroplanen Lgr 11 är mer resultatfokuserad 
än sina föregångare, vilket kan argumenteras vara en produkt av en gemensam kunskapssyn inom 
OECD-länderna. OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development och består av 
olika kompetenser som anses viktiga för en välfärdsstats ekonomi och de mäts genom 
internationella jämförelser och tester (Wahlström, 2016, s.51). Mätningarnas slutsatser kring hur 
svenska elever presterar och hur svenska lärares undervisning ser ut kan vara missvisande eftersom 
innehållet i läroplanerna skiljer sig åt från land till land (Langefeld & Midtsundstads, 2017, s.133). 
Resultaten som mätningarna visar påverkar debatten och synen på skolan och lärares yrkespraktik 
indirekt (ibid, s.134). Detta bidrar till en ökad komplexitet för lärare när det kommer till didaktiska 
överväganden kring undervisningens innehåll och genomförande (ibid, s.139). Denna 
undersökning kommer inte att undersöka om ramfaktorer, till exempel läroplanens utformning, 
påverkar lärares undervisning. Undersökningen kommer snarare fokusera på om lärare använder 
sig av fysiska aktiviteter i sin undervisning trots detta och om lärare använder sig av flera metoder 
i sin undervisning, till exempel genom att använda sig av fysiska aktiviteter, för att ge eleverna ökade 
möjligheter till lärande och förbättrade skolprestationer.  

 

2.2 Varierad undervisning 

Howard Gardner menar att den moderna skolan av tradition fokuserar på att lära eleverna att läsa, 
skriva och räkna då det är förmågor som är en förutsättning till att elever kan ta del av en större 
mängd kunskap och lärande (2002, s.326). Gardner menar att dessa förmågor därför har kommit 
att vara de förmågor som domineras i skolan och att andra förmågor, eller intelligenser som 
Gardner benämner dem, inte fått en lika stor plats i skolan utan förväntas till viss del bejakas 
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utanför skolan (ibid, s.320). Ett exempel är den kinetiska förmågan, det vill säga förmågan att 
grovmotoriskt och finmotoriskt, kunna kontrollera sin kropp. Gardner menar att en god 
kroppskontroll kan ha ett samband med hur individer utvecklar andra kognitiva förmågor, som 
språk och matematik (ibid, s.191). Gardners teori om de olika intelligenserna har kritiserats och 
debatterats flitigt. Rigmor Lindelöf skriver i en debattartikelatt individer lär sig på olika sätt men att 
det inte har och göra med individers olika lärstilar att göra (Lindelöf, 2006). Lindelöf kritiserar 
Gardners teori och menar att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga bevis för att kunna säga 
att individer har olika biologiska lärstilar. Lindelöf menar istället att människan lär sig genom 
sociokulturella faktorer. Även fast Gardner är kritiserad så motiveras att han nämns i denna studie 
genom att han ser ett behov av en varierad undervisning i skolan. Enligt läroplanen ska arbetet i 
skolan ge plats åt olika kunskapsformer och ett lärande där olika kunskapsformer balanseras och 
blir en helhet (Skolverket, 2011, s.5). Peter Gärdenfors menar på att det inte finns någon ”bästa” 
undervisningsmetod och därmed bör undervisningen innehålla olika metoder och innehåll som 
lämpar sig till olika individers sätt att lära och utvecklar flera förmågor hos eleverna (2010, s.129). 
Genom en stor och varierande verktygslåda kan lärare välja verktyg utefter uppgift och material, 
för att möta elevers olika behov (Gärdenfors, 2010, s.122). Gärdenfors menar också att 
undervisningen bör involvera flera sinnen och hela kroppen (ibid, s.267). Det finns en större 
möjlighet att kunskap fastnar i minnet om flera olika sinnen används i lärsituationer (ibid, s.268). 
Att använda kroppen som redskap ger en form av erfarenhet som också leder till en djupare 
förankring av läromaterialet (ibid). Gärdenfors menar också att lärare ska låta lärandet bli lekfullt 
genom att lärsituationer omvandlas till lekar eller fysiska aktiviteter. Detta belyses även i läroplanen, 
att lek och skapande är viktiga delar i elevernas lärande. Detta är särskilt viktigt i de tidiga skolåren 
då leken hjälper eleverna att tillägna sig kunskap (Skolverket, 2011, s.4)  

2.3 Kroppens påverkan 

Carla Hannaford beskriver utifrån egna erfarenheter att elever med inlärningssvårigheter hade 
lättare för att lära sig efter att de börjat lektionen med enkla rörelser (2005, s.13). Undervisningen 
bör innehålla rörelse för att stimulera hjärnan och genom diagonala rörelser stimuleras och 
aktiveras de båda hjärnhalvorna vilket ökar kreativiteten. Stressnivån sänks och det blir lättare att 
dra slutsatser och sätta ihop sammanhang, vilket utgör en optimal inlärningsmiljö (Wolmesjö, 2002, 
s.24, 26). 

 Barn och ungdomar i åldrarna 6–17 år rekommenderas att sammanlagt utöva 60 minuters fysisk 
aktivitet dagligen och aktiviteten bör oftast vara av pulshöjande karaktär. De vinster de fysiska 
aktiviteterna ger är bland annat bättre kondition, sänkt blodtryck, minskade symptom på 
depression, ökad självkänsla och förbättrade skolprestationer/testresultat i skolan (Berg & Ekblom, 
2016). De påvisar också att förbättrad kondition har ett visst orsakssamband på kognitiva förmågor 
hos barn och ungdomar. Däremot finns inga slutsatser om hur motorisk träning och 
muskelbyggande träning påverkar barn och ungdomars skolprestationer eller kognitiva förmågor. 
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2.4 Motorik 

Elevers motoriska förmåga är av vikt när det gäller att skapa förutsättningar för lärande. Motorik 
handlar om människans rörelsemönster och rörelseförmåga. Den totala rörelsekapaciteten 
involverar flera system och nivåer av hjärnans funktioner (Ericsson, 2005, s.19). Grovmotorik 
handlar om aktivering av stora muskelgrupper, det gör vi genom att bland annat gå, krypa och böja 
oss. Finmotorik handlar om aktivering av mindre muskelgrupper, vilket vi gör när vi håller en 
penna, pekar eller rör på tårna. 

Motoriska svårigheter kan utgöra en orsak till koncentrationssvårigheter hos elever. Elever som 
har svårt med att koncentrera sig av olika orsaker har ofta också svårt med den motoriska 
koordinationen. De motoriska delarna i undervisningen, som att hålla en penna eller sitta still på 
en stol, kan vara mycket energikrävande vilket kan störa elevernas koncentrationsförmåga eftersom 
energin går åt till fel saker (ibid, s.72). Om grovmotoriken är dåligt utvecklad betyder det ofta att 
finmotoriken är ännu sämre (ibid), vilket ökar svårigheterna för att till exempel skriva under 
lektionerna. 

2.5 Förbättring av koncentrationsförmågan och arbetsmiljön  

Fysiska aktiviteter kan påverka elevernas koncentrationsförmåga och kan även ha andra positiva 
effekter på eleverna. Det menar Susanne Wolmesjö (2006) som undersökt hur lärare och elever 
upplever rörelseaktiviteter som inslag under skoldagen, i klassrumsundervisningen och hur 
aktiviteterna påverkar den psykologiska och fysiska lär- och arbetsmiljön. Wolmesjös studie gjordes 
genom enkäter och intervjuer med lärare och elever i årskurserna 1 och 2. Lärarna som intervjuades 
hade tidigare utbildats i rörelseprogrammet Röris och använde programmet dagligen i sin 
undervisning. Röris-programmet består övningar som utförs till musik och kan genomföras i 
klassrummet. I sina slutsatser från studien menar Wolmesjö (2006) att lärare och elever upplever 
dagliga aktiviteter i form av rörelse i klassrummet som positivt för fysisk och psykisk hälsa, 
lärmiljön och även klassgemenskap. Att använda rörelseaktiviteter i undervisningen upplevs av 
lärarna i studien att passa in i alla ämnen under skoldagen (Wolmesjö, 2006). Gemenskapen och 
den allmänna trivselnivån i klasserna tycktes även förbättras genom dessa aktiviteter. Eleverna i 
studien upplever till största del att de känner sig piggare och mer koncentrerade efter aktiviteterna. 

Att eleverna genom rörelseaktiviteter förbättrar sin kroppsmedvetenhet och motorik visar enligt 
studien ett visst samband mellan elevernas hälsa, tänkande och lärande men behövs enligt 
Wolmesjö styrkas av mer forskning (2006). Lärarna som hade valt att utbilda sig inom Röris och 
valt att använda sig av det i undervisningen menade Wolmesjö (2006) var lärare som var medvetna 
om rörelsens betydelse för hälsa och välbefinnande. Lärarna menade även att rörelse har en 
pedagogisk betydelse där motorik var viktigt för att lära sig att läsa och skriva. Wolmesjö (2006) 
tolkar det som att lärarnas primära syfte med att använda Röris var att bidra till bättre folkhälsa 
men att de även kunde ha en möjlig påverkan på elevernas arbets- och lärmiljö i skolan samt 
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psykiska hälsa. Användandet av Röris i klassrummet påverkades även av att flera av lärarna själva 
var aktiva på fritiden och tycker att det är roligt och viktigt att röra på sig 
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3. Forskningsöversikt 

I litteratursökningen framkom nästintill inga studier som undersökt lärares användning av fysiska 
aktiviteter i undervisningen. Däremot framkom många studier som undersökt vilken påverkan 
fysiska aktiviteter kan ha på barn och ungdomar samt elever. Den forskningsöversikt som 
presenteras nedan består av forskning som undersökt fysisk aktivitet och dess effekter på barn, 
ungdomar och elever inom skolans sfär. Det vill säga forskning som på olika sätt undersökt hur 
fysisk aktivitet kan skapa förutsättningar för- eller som har ett indirekt samband med elevers 
lärande. Under fysiska aktiviteters bidrag till barn och ungdomar beskrivs ett antal effekter som fysiska 
aktiviteter har på barn och ungdomar. Sedan följer avsnittet fysisk aktivitets- & motorikens samband 
med elevers kognitiva förmåga som beskriver hur förbättrad motorik, ökad fysisk aktivitet hos elever 
och elevers fysiska form har ett samband med elevers koncentrationsförmåga och skolprestationer. 
Slutligen följer ett avslutande avsnitt som kallas fysiska aktiviteter för elevers koncentrationsförmåga och 
arbetsmiljö och beskriver hur koncentration, klassgemenskap och arbetsmiljön påverkas positivt av 
fysisk aktivitet i undervisningen. 

3.1 Fysiska aktivitetens bidrag till barn och ungdomar  

Bangsbo m.fl. (2016) har undersökt hur fysisk aktivitet i skolan och på fritiden påverkar barn och 
ungdomar i åldrarna 6–18 år. Resultatet som forskarna samstämmigt kom fram till var att fysisk 
aktivitet har positiva effekter på barn och ungdomars kondition och hälsa (Bangsbo m.fl., 2016). 
Det i sin tur påverkade ungdomarnas hälsa i ett kortare- och längre perspektiv. De kom även fram 
till att fysisk aktivitet som ägde rum före, inom och efter skolan hade främjande effekter på barn 
och ungdomars kognitiva förmåga och skolprestationer. Resultaten visade även att tid som flyttade 
från teoretiska lektioner till fysiska aktiviteter inte påverkade elevernas skolprestationer i någon 
negativ bemärkning. Forskarna menade även att fysisk aktivitet har potentialen att förbättra 
elevernas självkänsla och deras förhållanden med jämnåriga och vuxna (ibid). Ett systematisk 
användande av fysisk aktivitet möjliggör även att lärare kan skapa positiva lärandemiljöer som 
motiverar eleverna och kan bidra till att barn och ungdomar influeras att vara fysisk aktiva på 
fritiden samt sträva efter välmående i framtiden. De såg också att barn och ungdomars deltagande 
i fysiska aktiviteter på fritiden starkt påverkas av familjens socioekonomiska status, individens kön, 
etnicitet och funktionsnedsättning. Forskarna menar att fysisk aktivitet möjliggör att barn och 
ungdomar integreras i sociala sammanhang (ibid). De menar även att skolan har en stor möjlighet 
att förse barn och ungdomar med rättvisa möjligheter att delta i fysiska aktiviteter. 
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3.2 Fysisk aktivitets- & motorikens samband med elevers kognitiva förmåga 

Ericsson (2003) undersökte under tre skolår relationerna mellan motorik, koncentrationsförmåga 
och skolprestationer genom ökad fysisk aktivitet och motorisk träning. Totalt deltog 251 elever i 
studien och eleverna var indelade i två interventionsgrupper, grupp 1 och 2, samt en 
jämförelsegrupp, grupp 3. Grupp 1 och 2 hade under studiens gång fem lektioner schemalagd 
idrottsundervisning & fysisk aktivitet samt ett pass motorisk träning per vecka. Det extra motoriska 
träningspasset genomfördes om eleverna ansågs vara i behov av det. Jämförelsegruppen, grupp 3, 
följde den ordinarie idrottsundervisningen med två lektioner i veckan. Det som Ericsson (2003) 
kom fram till var att eleverna i grupp 1 & 2 hade fler tillfällen till fysisk aktivitet och motorisk 
träning i skolan och att de förbättrade sin grovmotorik. Genom ökad fysisk aktivitet och motorisk 
träning visades det sig även att elever med små eller stora koncentrationssvårigheter påverkades 
positivt i sin motoriska utveckling. Resultaten visade också att det fanns ett samband mellan god 
motorik och elever med god koncentrationsförmåga. I studien dras dock inga säkra slutsatser att 
elevers koncentrationsförmåga förbättras genom mer fysisk aktivitet och motorisk träning utan 
indikerar endast att det finns ett samband. Resultaten indikerar således att skillnaderna mellan elever 
med hög respektive låg koncentrationsförmåga minskar med ökad fysisk aktivitet och motorisk 
träning. Att elevers koncentrationsförmåga kan förbättras genom fysisk aktivitet har även 
Norlander (2004) sett. I sin studie undersökte Norlander hur elevernas koncentrationsförmåga 
kunde förbättras genom att använda enkla fysiska aktiviteter som stretchning och 
avslappningsövningar i undervisningen. Aktiviteterna genomfördes två gånger om dagen och tog 
mellan 7–8 minuter per tillfälle. I studien fann Norlander (2004) att bullernivån i klassrummet 
sänktes efter att klasserna genomfört aktiviteterna. Lärarna som deltog i studien upplevde även att 
elevernas koncentrationsförmåga förbättras efter genomförd aktivitet än vad den var innan 
aktiviteten. 
   Ericsson (2003) studie visar även på att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning hade ett 
samband med elevernas skolprestationer. De elever som ingick i interventionsgruppen presterade 
bättre än jämförelsegruppen totalt på det nationella provet i både matematik och svenska, speciellt 
i läs- och skrivförmåga. Resultaten visar ett samband mellan skolprestationer och en ökad fysisk 
aktivitet och motorisk träning samt att skillnader i skolprestationer mellan elever med god motorik 
respektive bristande motorik minskas. Avslutningsvis ger Ericsson (2003) förslag på vilka åtgärder 
skolan kan bidra med inom området utifrån sin studie. Ett av dessa förslag är att införa fler 
idrottstimmar i undervisningen och att införa en rörelselektion per dag. Ett annat förslag är 
utbildning för skolpersonal kring rörelseglädje, så att lärare kan föra detta vidare till sina elever.  
   Det ska påpekas att korrelationen mellan fysisk aktivitet och kognitiva färdigheter hos barn och 
ungdomar behöver styrkas av ännu mera forskning. Andersen m.fl. (2003) menar att det behövs 
mer empirisk forskning kring korrelationen fysisk aktivitet och kognitiva färdigheter än vad som 
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gjorts fram tills idag. De menar att svagheten i många studier som undersökt detta är att de är 
deskriptiva tvärsnittsstudier eller studier som endast genomför korta interventioner hos barn och 
ungdomar. Det som Andersen m.fl. (2003) istället ansåg fanns starkare empirisk forskning kring 
påverkan som fysisk aktivitet har på var till exempel koncentrationsförmågan och den allmänna 
livskvalitén hos individer.    
   I en annan studie av Castelli m.fl. (2007) kunde man se ett visst samband mellan fysisk aktivitet 
och skolprestationer. Till skillnad från Ericsson (2003) undersökte Castelli m.fl. (2007) sambandet 
mellan elevers fysiska tillstånd och deras skolprestationer. I studien studerades elever från 4 olika 
skolor, i årskurs 3 och 5, i delstaten Illinois, USA. Totalt deltog 259 elever i studien och av dessa 
var 130 elever (50 %) från familjer som befann sig i en lägre socioekonomisk situation. Studien 
jämförde elevernas skolresultat från ”The Illinois School Report Card”, som är ett offentligt 
dokument som redovisar skolornas resultat på ISAT-proven och som genomförs årligen från 
årskurs 3 till årskurs 8, med elevernas fysiska tillstånd. Elevernas fysiska tillstånd mättes genom att 
eleverna deltog i olika tester som mätte deras muskelstyrka, aeroba kapacitet (kondition) och 
kroppskomposition, som ofta brukar benämnas BMI (Body Mass Index). Studiens resultat visade 
att elevernas fysiska tillstånd hade ett positivt samband med elevernas skolprestationer i årskurs 3 
och 5. Elevernas aeroba kapacitet och BMI kunde kopplas till elevernas prestationer i läsning och 
matematik. Det positiva sambandet mellan elevernas fysiska tillstånd och skolprestationer i läsning 
och matematik kunde noteras oavsett elevernas ålder, kön, etnicitet och den socioekonomiska 
status familjen hade. Elevernas muskelstyrka och rörelseförmåga hade ingen relation till goda 
skolprestationer enligt studien. Vidare i studien menar författarna, i likhet med (Ericsson, 2003), 
att skolor och lärare bör ge möjligheter till elever att vara fysisk aktiva och det gäller framför allt 
för elever i grundskolan (Castelli m.fl., 2007). Castelli m.fl. (2007) menar även på att lärare idag står 
för ett svårt val idag kring hur deras undervisning bedrivs genom att allt större fokus läggs på 
elevernas skolprestationer i styrdokument. Lärare och skolledare bör enligt Castelli m.fl. (2007) se 
över hur tid fördelas i undervisningen och vilka aktiviteter som genomförs för att eleverna dels ska 
må bra men att de även ska prestera bra i skolan, utifrån studiens resultat. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs arbetets teoretiska utgångspunkter. Undersökningen utgår från lärares 
didaktiska val kring användandet av fysiska aktiviteter i sin undervisning med utgångspunkt i de 
didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför. I avsnittet beskrivs kort vad som menas med didaktik 
och vad som de didaktiska grundfrågorna ämnar besvara. I avsnitten beskrivs även de komponenter 
som undervisningen består av: lärare, elev och innehåll och hur de relaterar till varandra genom den 
didaktiska triangeln. Sist så beskrivs även två sätt att se på didaktik, ur ett allmändidaktiskt - eller 
ett ämnesdidaktiskt perspektiv. 

4.1 Didaktik 

Didaktik betyder läran om undervisning eller undervisningsvetenskap, med andra ord det 
kunskapsområde som rör undervisning och lärande. Det didaktiska kunskapsområdet omfattar 
både teoretiska och praktiska kunskaper. Bengtsson och Kroksmark framställer didaktiken som 
både konsten att undervisa och som läran om undervisning på såväl beprövad erfarenhet som 
vetenskaplig kunskap (1994, s.25). Den centrala utgångspunkten för didaktik enligt Östman (2000, 
s.66) är att varje undervisningstillfälle består av ett antal val, till exempel val av innehåll eller val 
kring hur undervisningen organiseras. Varje val som läraren gör har möjliga konsekvenser för 
elevens lärande och varje val påverkas av det samhälle och undervisningstraditioner inom vilket 
undervisningen äger rum. Enligt Egidius handlar didaktik om att bemöta dessa val i undervisningen 
genom att besvara undervisningens vad, hur & varför- frågor, det vill säga didaktikens grundfrågor 
(2006, s.70).  

Den didaktiska grundfrågan ”vad” belyser vilket innehåll som undervisningen ämnar behandla 
(Håkansson & Sundberg, 2012, s.37). Frågan belyser även hur läraren väljer att göra innehållet 
intressant, spännande och utmanande för eleverna genom hur det presenteras. Genom att ge 
innehållet ett sammanhang kan man väcka intresse och en lust att lära hos eleverna (Lindström och 
Pennlert, 2017, s.30).    

Den didaktiska grundfrågan ”hur” belyser det organisatoriska genomförandet av 
undervisningen (Håkansson & Sundberg, 2012, s.37). Frågan belyser lärarens metodval. Vilken eller 
vilka metoder tillämpar läraren för att öka möjligheterna att eleverna lär sig ett specifikt innehåll. 
Lärarens uppgift är att arrangera situationer i klassrummet som påverkar elevernas lärande. Lärare 
ska även organisera samt upprätthålla miljöer där elever lär sig (Lindström & Pennlert, 2017, s.39). 
Frågan ”hur” belyser även huruvida undervisningen genomförs i helgrupp eller mindre grupper 
samt om lärare själva eller i samråd med elever bestämmer hur undervisningen bedrivs (ibid, s.40).  

Den didaktiska grundfrågan ”varför” belyser syftet med undervisningen och hur lärare 
motiverar sin undervisning (Håkansson & Sundberg, 2012, s.37). De olika didaktiska grundfrågorna 
synliggör undervisningens komplexitet där många didaktiska aspekter måste tas hänsyn till. 
Wahlström menar att denna komplexitet gör att det inte finns ett specifikt sätt för lärare att bedriva 
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sin undervisning på som fungerar för alla elever (2016, s.131). Lärare måste då göra didaktiska val 
som rättfärdigar undervisningen (ibid). 

4.2 Den didaktiska triangeln 

Undervisningen består av en interaktion mellan didaktikens tre centrala komponenter, läraren, 
eleven och innehållet (Håkansson & Sundberg, 2012, s.37). Interaktionen mellan dessa 
komponenter framställs oftast genom den didaktiska triangeln och redogör vilken relation 
komponenterna har med varandra och hur de leder till ett lärande för eleverna. Läraren och 
eleverna har en uppenbar relation i undervisningen och denna relation är asymmetrisk, med det 
menas att läraren har någonting som eleverna inte har. I detta fall är det olika sorters kunskaper 
som läraren ska undervisa sina elever om (Kasanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2017, s.44). 
Detta är även en del i lärarens sociala kompetens, att kunna bygga goda relationer med sina elever 
men att även främja goda relationer mellan eleverna (Lindström & Pennlert, 2017, s.11).  Både 
eleverna och läraren har en relation till innehållet. Elevernas relation till innehållet är att lära sig det 
för att nå de uppsatta kunskapsmålen i läroplanen. Hudson & Meyer (2011) i (Wahlström, 2016, 
s.148) menar att kärnan i den didaktiska triangeln för lärarens del är att undervisningen som bedrivs 
möjliggör att elevernas lärande optimeras. Lärarens relation till innehållet är således att framställa 
det på ett meningsfullt sätt för eleverna (Sjøberg, 2010). För att läraren ska kunna göra detta bör 
lärare enligt Lindström och Pennlert ha en god kunskap om det innehåll som de undervisar om 
(det vill säga ämneskompetens) och det omfattar både ämnen som matematik, svenska och estetiska 
– praktiska ämnen (2017, s.11). Genom en god ämneskompetens kan lärare göra kopplingar mellan 
olika ämnen samt arbeta ämnesintegrerat (ibid). Lärarens relation till innehållet innebär även att 
bearbeta undervisningsinnehållet. Läraren ska göra val av innehåll som är meningsfulla för eleverna 
samt skapa undervisningstillfällen som möjliggör att innehåll förstås och arbetas med på olika sätt 
(ibid, s.12). 

4.3 Allmän- och ämnesdidaktik 

Ch. Hellwig gjorde år 1619 en uppdelning inom didaktiken mellan allmän didaktik & speciell 
didaktik. Det förstnämnda fokuserar på gemensamma riktlinjer för hur undervisning skulle 
bedrivas i alla undervisningsämnen och innehåll. Den speciella didaktiken fokuserar istället på 
undervisning i ett specifikt ämne, det som idag benämns som ämnesdidaktik (Kansanen, Hansén, 
Sjöberg & Kroksmark, 2017, s.34–35). Inom allmändidaktiken bör val av innehåll utgå från vad 
som är väsentligt för människors bildningsprocess. Detta didaktiska perspektiv skiljer sig från 
ämnesdidaktiken där kunskapsteori om ett specifikt ämne bör undervisas på ett speciellt sätt. Istället 
ses allmändidaktiken som en omfattande bildningsprocess som utgår från hur en människa 
utvecklas i mötet med sin omvärld (Wahlström, 2016, s.134). Det vill säga det icke ämnesknutna 
lärandet, exempelvis individens sociala utveckling eller skolans generella undervisning. Det 
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allmändidaktiska perspektivet fokuserar även på olika ramfaktorer som påverkar undervisningen 
och även hur läroplanen, som förkroppsligar en nations ambitioner med skolan, påverkar 
undervisningen och lärandet (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2017, s. 46). Det viktigaste 
didaktiska övervägandet för lärare inom det allmändidaktiska perspektivet är att urskilja ur 
läroplanen vilket innehåll som är viktigt för eleven att lära sig för att bygga vidare på individens och 
samhällets samlade bildningsprocess (Wahlström, 2016, s.135). Denna uppdelning mellan allmän- 
och ämnesdidaktik skall dock inte ses som två helt skilda saker utan ämnesdidaktik är en integrerad 
del av allmändidaktiken med ett ämnesinriktat perspektiv på undervisningen (Kansanen, Hansén, 
Sjöholm & Kroksmark, 2017, s.49). 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka på om och på vilket sätt lärare i skolans yngre åldrar (F-3) 
beskriver att de använder sig utav fysiska aktiviteter i undervisningen utöver de befintliga 
idrottstimmarna, som ett sätt att ge förutsättningar för elevernas lärande. Arbetet ämnar besvara 
följande frågor: 
 
Frågeställningar: 

1. Vilka fysiska aktiviteter använder sig lärarna av i undervisningen? 
2. Hur genomförs de fysiska aktiviteterna? 
3. Varför använder sig lärarna av fysiska aktiviteter i undervisningen?  
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6. Metod 

I detta avsnitt förklaras metoden för insamling av material, pilotstudie av enkäten och 
forskningsetik. Det framkommer också vilket bortfall som undersökningen haft, undersökningens 
reliabilitet och validitet samt metod för analysen av det insamlade materialet.  

6.1 Metod för materialinsamling  

För att ta reda på hur lärare använder sig av fysiska aktiviteter i undervisningen, som ett sätt att ge 
förutsättningar för elevers lärande, använde vi oss av en webbaserad enkät för att samla in material 
att analysera (se bilaga 1). Då undersökningen genomförts under en begränsad tid valde vi att göra 
en enkätinsamling för att samla in material. Vi gjorde det valet för att öka möjligheten att få in fler 
svar i syfte att ge oss en så omfattande bild över hur lärare använder sig utav fysiska aktiviteter i 
undervisningen. 

Ejlertsson menar att det finns ett värde i att försöka hålla tidsåtgången för enkäten under 30 
minuter för att öka möjligheten att få in flera svar (2014, s.12). Enkäten utformades för att minimera 
den tid som skulle gå åt att besvara den. Enkäten utformades således med ett få antal frågor som 
svarade på- och utgick från undersökningens frågeställningar. Enkäten innehöll både öppna och 
slutna frågor samt att de slutna frågorna kompletterades med öppna frågor för öka möjligheten för 
deltagande lärare att svara mer utvecklat och fördjupat (ibid, s.52). Fortsättningsvis kommer vi att 
benämna de lärare som deltagit i undersökningen för respondenter. För att kontrollera enkätens 
utformning och huruvida den var samstämmig med våra frågeställningar gjordes en 
provundersökning, också kallad pilotstudie (se kommande avsnitt) på två stycken verksamma lärare 
i vår närhet som hade möjlighet att testa enkäten (ibid, s.89). 

6.2 Pilotstudie 

Pilotstudien genomfördes med två verksamma lärarna där vi var närvarande för att kunna ta del av 
och svara på frågor som uppkom i direkt anslutning till frågorna i enkäten. Pilotstudien gav oss en 
uppfattning över hur väl genomarbetade frågorna i enkäten var. Den påvisade också frågor där det 
fanns en risk för missuppfattningar eller som var svåra att förstå. Eftersom vi var närvarande vid 
pilotstudien så tog vi även tid för att få en uppfattning om hur lång tid det skulle ta för 
respondenterna att besvara den. Enkäten beräknades efter genomförd pilotstudie att ta mellan 5 
och 10 minuter att besvara. Ändringar utefter de kommentarer som framkom i pilotstudien gjordes 
innan enkäten skickades ut. 

6.3 Urval och forskningsetik 

När enkäten skulle skickas ut gjordes en värdering över det bästa sättet att nå ut till många 
respondenter. Facebook är en plattform som samlar chefer, kollegor, personliga vänner och 
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vänners vänner på samma ställe. Det finns därför ett intresse av att använda Facebook i 
professionella sammanhang som ett nätverk (Bell, 2016, s.165). Genom grupper på Facebook 
bildas nätverk som kopplar samman personer med samma intressen (ibid, s.166). Vi sökte efter 
grupper på Facebook som samlade lärare med ett gemensamt intresse av att dela med sig av 
kunskap mellan varandra. Sökord som användes när vi letade efter grupper att dela enkäten i var 
till exempel ”lärande” och ”kollegialt lärande”. Enkäten skickades sedan ut i ett inlägg till fem 
grupper på Facebook, Grej of the day F-3, Mitt lilla klassrum på nätet, Kooperativt Lärande KL, 
Grundlärarprogrammet F-3 och Kooperativt Lärande, som samlar verksamma lärare och personer som 
arbetar inom skolan. Inlägget bestod av ett följebrev (se bilaga 2) och länken till den webbaserade 
enkäten. I följebrevet beskrevs undersökningens syfte och vilka lärare undersökningen riktar sig till 
(Ejlertsson, 2014, s.113). I enkäten fick respondenterna även information om att det insamlade 
materialet endast skulle användas i forskningssyfte och att respondenternas personliga uppgifter 
skulle behandlas konfidentiellt samt förvaras så endast behöriga kan ta del av dem 
(Vetenskapsrådet, 2004, s.7 & 12). Respondenterna uppmanades innan de besvarade enkäten att 
samtycka till sin medverkan i studien. Ett obligatorisk godkännande lades således in i enkäten innan 
respondenterna kunde svara på enkätens frågor. Om respondenterna inte gav sitt samtycke kunde 
de inte heller skicka in sina svar vilket gjorde att inga svar utan samtycke har använts i denna 
undersökning. Respondenterna informerades även att de hade rätt till att när som helst kunna 
avbryta sin medverkan i undersökningen (ibid, s.9–10). 
 

6.4 Validitet, reliabilitet och bortfall 

För att öka metodens giltighet så utformades enkäten utefter undersökningens tre frågeställningar 
som i sin tur utgår från de tre didaktiska grundfrågorna. Detta möjliggjorde att lärarna svarar på 
det undersökningen vill ta reda på. De respondenter som deltog i studien var de som var 
medlemmar i de grupper där enkäten publicerades. De som kunde tänka sig att delta skulle även 
ingå inom den uppsatta avgränsningen över vilka som kunde delta i studien. Den avgränsning som 
fanns var att respondenterna skulle vara lärare i någon av årskurserna förskoleklass upp till årskurs 
3. Denna avgränsning gjorde det möjligt att respondenternas svar på enkäterna kunde bli 
någorlunda likvärdiga och jämförbara då de kommer från lärare i samma årskurser.  
Respondenternas geografiska spridning kan möjligtvis vara positivt för studiens reliabilitet, då svar 
har kommit från flera olika platser i Sverige, från norr till söder. Endast 71 respondenter, från 
årskurserna F-3, har deltagit, vilket medför att inga generella slutsatser kan dras utifrån denna 
studies resultat.   Undersökningen hade dessutom ett visst bortfall där 75 stycken respondenter till 
slut blev 71. Det berodde på att ett av svaren kom från ett annat land och skulle inte vara 
representativt för denna undersökning. Sedan hade en dubblett och en triplett av två olika svar från 
respondenter skickats in, vilket gjorde att 75 respondenter blev 71. Det insamlade materialet har 
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dock försett arbetet med tillräckligt information för att kunna göra de slutsatser som presenteras i 
analysavsnittet (se avsnitt 7). 

6.5 Analysmetod  

För att undersökningens analysmetod skulle vara samstämmigt med undersökningens teoretiska 
utgångspunkt analyserades materialet utefter undersökningens tre didaktiska grundfrågor, vad, hur 
och varför. Därför gjordes en tematisk analys av det insamlade materialet där materialet identifieras 
och analyseras för att sedan redogöra för teman som framkommer från analysen (Braun & Clarke, 
2006, s.6). De olika teman som framkommer presenteras sedan utifrån olika kategorier, som utgår 
från de didaktiska grundfrågorna. För att identifiera teman i materialet använde vi oss av ett 
semantiskt tillvägagångssätt, vilket innebär att teman identifieras endast utifrån vad respondenterna 
skrivit i sina enkätsvar. Under processen för den tematiska analysen gick vi igenom sex steg där vi 
tagit riktlinjer från Braun & Clarke (2006). 

 I steg ett sammanfördes alla enkätsvar från respektive fråga i ett Excel-ark som vi sedan noga 
läste igenom upprepade gånger. Vid genomläsningen av svaren sökte vi efter upprepningar och 
mönster i svaren för att få en grunduppfattning om respondenternas användning av fysiska 
aktiviteter i undervisningen. Utifrån den didaktiska grundfrågan ”vad” tittade vi på innehållet i de 
fysiska aktiviteter som respondenterna använder sig utav. Utifrån den didaktiska grundfrågan ”hur” 
har vi tittat på metoder för hur respondenterna genomför fysiska aktiviteter i sin undervisning samt 
hur aktiviteterna arrangeras. Utifrån den didaktiska grundfrågan ”varför” har vi i materialet tittat 
på respondenternas motivering av varför de använder sig utav fysiska aktiviteter i sin undervisning. 

I steg två skapades färgkoder utifrån materialet, där svar som bestod av liknande ord eller 
innehåll kodades i samma färg. Färgkodningen möjliggjorde att delar ur materialet som liknade 
varandra kunde sorteras och analyseras. Vi började även spåna idéer på teman utifrån 
färgkodningarna, något som utvecklades i steg tre. 

I steg tre bestämdes olika temans innehåll utav de färgkodningarna som gjorts. Varje tema som 
framkommit från materialet placerades in under någon av de tre kategorierna, vad, hur & varför. 
De svar från respondenterna som innehöll flera färgkoder placerades in under flera teman. Det 
fanns även svar som placerades in i flera kategorier. Vissa färgkodningar/svar delades upp om de 
innehöll information som berörde flera kategorier. Till exempel kategorierna och frågorna vad och 
hur. 

I steg fyra förfinade vi innehållet i de teman som uppkommit. Vi sållade bort svar som inte 
passade in i temat men tog även bort teman som var överflödiga, svaren förflyttades då till andra 
teman. Fanns det behov delade vi även upp teman i flera teman, kallat subteman. 

I steg fem gavs alla teman som uppkommit ett namn. De har tidigare haft provisoriska namn 
vilka under detta steg slutgiltigt bestämdes utifrån det mest centrala i temat. 

I det sista steget, steg sex, handlar om resultatet och analysen av de färdigarbetade teman vilket 
beskrivs vidare i avsnitten resultat och metod. 
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7. Analys 

Analysavsnittet utgår från de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför och presenteras i tre 
delavsnitt. I det första delavsnittet, ”Innehållet i undervisningens fysiska aktiviteter”, beskrivs 
innehållet i de fysiska aktiviteterna som lärarna använder i sin undervisning. De fysiska aktiviteterna 
har delats upp i teman som främst beskriver vad innehållet är. I det andra delavsnittet ”Metoder 
för fysiska aktiviteter i undervisningen” beskrivs hur lärarna väljer att organisera fysiska aktiviteter 
i sin undervisning. I det sista och tredje delavsnittet ”Motivering av fysiska aktiviteter i 
undervisningen” beskrivs varför lärarna valt att använda fysiska aktiviteter i sin undervisning. Allt 
material finns tillgängligt hos författarna och ges ut vid förfrågan. 

7.1 Innehållet i undervisningens fysiska aktiviteter  

Kategorin ”Innehållet i undervisningens fysiska aktiviteter” utgår från den didaktiska grundfrågan 
Vad som belyser innehållet som undervisningen har för avsikt att behandla (Egidius, 2006, s.70). I 
detta fall innebär det innehållet i de fysiska aktiviteter som ingår i undervisningen. I analysen av 
kategorin framställdes tre övergripande teman och fyra subteman. De tre övergripande teman är 
pulshöjande innehåll med två tillhörande subteman, lågintensivt innehåll med två subteman och 
ämnesrelaterat innehåll. 

I enkäten angav respondenterna de innehåll i de fysiska aktiviteter som de använder i sin 
undervisning. Tabell 1 beskriver antalet innehåll i de beskrivna fysiska aktiviteter som 
respondenterna använder sig av. Antalet är uppdelat i de teman och subteman som innehållet i de 
fysiska aktiviteterna delats in i.  

 
Tabell	1.	Förekomst	av	innehåll	i	fysiska	aktiviteter	 	 	 	
		 		 1.a	Rörelse	till	musik	 91	st	 		 		

1.	Pulshöjande	innehåll	
1.b	Styrke-	och	
konditionsövningar	 31	st	 Totalt:	 122	st	

		 		 2.a	Lättare	rörelser	 46	st	 		 		
2.	Lågintensivt	innehåll	 2.b	Motorik	 10	st	 Totalt:	 56	st	
		 		 		 		 		 		 		
3.	Ämnesrelaterat	innehåll	 		 		 16	st	 Totalt:	 16	st	

 

7.1.1 Tema 1; Pulshöjande innehåll 

Det första temat, pulshöjande innehåll, bestod av två subteman som vi benämnde 1a. rörelse till 
musik och 1.b styrke- och konditionsövningar.  

1.a rörelse till musik. Innehållet i detta subtema var det innehåll som flest respondenter nämnde. 
I temat samlades aktiviteter som går ut på att röra sig på olika sätt till musik. Ungefär en tredjedel 
av respondenterna beskrev att de använder Röris i sin undervisning. Röris är rörelseprogram till 
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musik som ämnar inspirera barn till rörelse och kan delas upp i rörlighet/balans, kondition, styrka 
och avspänning. Delarna tar några minuter men kan också kombineras till ett längre pass 
(Friskis&svettis, 2017). Andra aktiviteter som nämndes var rörelsepauser, pausgympa och brain 
breaks, fritt översatt till hjärnpauser, vilka alla handlar om att röra sig för att få en paus i arbetet 
och ge hjärnan ny energi. Det var även många som beskrev att de använde sig av dans och 
dansliknande aktiviteter. Ca en sjättedel av respondenterna nämnde att de använder sig av 
Gonoodle, vilket är amerikanska rörelsevideos och spel/lekar som går ut på att skapa rörelse i 
klassrummet. Andra aktiviteter som nämndes var olika typer av aktiviteter som går ut på att man 
ska härma rörelserna som visas på en video eller dansa fritt till musik. Just Dance är ett sådant 
exempel vilket är ett dansspel som är tänkt att spelas via en konsol som registrerar rörelser men 
kan också användas utan konsol för att härma rörelser. Ungefär en sjättedel av respondenterna 
beskrev att de använder sig av aktiviteter där eleverna ska röra sig utifrån vad texten i en sång 
beskriver. Exempel på dessa kan vara rörelsesånger som ”huvud, axlar, knä och tå” samt ”fader 
Abraham”. Dessa aktiviteter kräver ingen utrustning utan de kan sjungas av läraren och klassen 
själva. 

1.b Konditions- och styrkeövningar. I detta subtema samlades fysiska aktiviteter vars innehåll är 
kopplade till träning som ämnar göra kroppen starkare, både fysiskt och uthållighetsmässigt. Det 
var till exempel ca ett tiotal respondenter som nämnde att de använder Tabata. Tabata är 
intervallträning på 8 intervaller där du arbetar aktivt i ca 20 sekunder och vilar sedan i 10 sekunder. 
Andra aktiviteter som nämndes var Crossfit som är ett styrke- och konditionsprogram som ämnar 
göra kroppen starkare. Andra aktiviteter som respondenterna nämnde var situps, armhävningar 
och hopprep. En respondent beskrev att hen använder olika aktiviteter varje dag där eleverna bland 
annat får hoppa hopprep och springa hinderbana.  

7.1.2 Tema 2; Lågintensivt innehåll 

Det andra temat, lågintensivt innehåll, bestod av två subteman som vi benämnde 2.a Lättare rörelser 
och 2.b Motorik.  

2.a Lättare rörelser. Inom detta subtema samlades enklare innehåll där eleverna inte behöver få 
upp pulsen. Innehåll i form av rörelseuppdrag, rörelsekort och liknande nämndes utav ett fåtal 
respondenter. En utav respondenterna beskrev att hen låter klassen framställa uppdragskort som 
sedan används vid olika tillfällen i undervisningen. Som beskrivet är det inte alltid lärarna som 
bestämmer vilket innehåll i de fysiska aktiviteterna som ska genomföras. Av alla respondenter som 
deltog i studien var det mer än hälften av respondenterna som beskrev att de ger sina elever 
möjligheten att vara delaktiga i val av innehåll. Några respondenter nämnde att de använder sig av 
innehåll där eleverna ska leda eller härma rörelser, till exempel följa John eller Simon says. Annat 
innehåll som respondenterna nämnde var promenader samt hämtning och lämning av saker i 
klassrummet där eleverna ska gå på olika sätt, till exempel baklänges. Aktiviteter där eleverna ska 
gå på olika sätt kan ingå i undervisningen utan att det ska behöva pausa eller bryta den. Mer 
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avslappnande aktiviteter som yoga och massage nämndes av ett fåtal respondenter. Dessa 
aktiviteter skulle kunna användas för att ge eleverna lugn och ro. Olika lekar och samarbetsövningar 
nämndes av några respondenter.  

2.b Motorik. I detta subtema samlades innehåll som respondenterna benämnt som motoriska 
övningar. Dessa innehåll kan därmed tolkas ha tydligt fokus på att just öka elevernas motorik, även 
om motoriska rörelser förekommer inom all typ av rörelse. Innehållet som nämns i temat är olika 
grovmotoriska och finmotoriska övningar där eleverna bland annat ska härma rörelser, genomföra 
en bana eller säga en ramsa med rörelser till. Innehåll där eleverna ska härma rörelse nämns även 
inom subtemat lättare rörelser men respondenterna har då inte nämnt att de utförs i syfte att öka 
elevernas motorik, vilket respondenterna uttalats sig om kring det innehåll som placerats i detta 
tema.  

7.1.3 Tema 3; Ämnesrelaterat innehåll 

Det tredje temat, ämnesrelaterat innehåll, handlar om rörelser som är integrerade i ämnet eller som 
har ett tydligt ämnesinnehåll. Innehållet som samlats i detta tema kan vara av både pulshöjande 
karaktär men också av lugnare karaktär. Anledningen till att de, trots detta, samlats i ett eget tema 
beror på att de är tydligt kopplade till ett ämne och utförs med syfte att eleverna samtidigt ska lära 
sig något ämnesrelaterat. Några respondenter beskrev att de använder hopp eller stamp vid 
inlärning av bland annat alfabetet och multiplikationstabellen. En respondent beskriver att eleverna 
får hoppa på riktigt om de arbetar med till exempel 100-rutan och en annan respondent beskriver 
att hen låter sina elever hoppa på siffror under matematikundervisningen. Inom ämnet svenska 
beskrev en respondent att hen arbetar med stavelsesegmentering i form av stamp eller klappar. Ett 
fåtal respondenter beskrev att de använde sig av utematematik och fick på så sätt in fysisk aktivitet 
i sin undervisning. Vid arbete med utematematik finns materialet utomhus vilket kräver att eleverna 
rör på sig för att kunna vara med och räkna.  

Respondenterna som arbetar ämnesintegrerat med innehållet använder fysiska aktiviteter på 
flera olika sätt samt anpassar innehållet i aktiviteterna utefter specifika undervisningstillfällen.  
Genom att arbeta med innehåll på olika sätt skapas undervisningstillfällen som är meningsfulla för 
eleverna (Lindström & Pennlert, 2017, s.12). 

7.2 Metoder för fysiska aktiviteter i undervisningen 

I avsnittet ” Metoder för fysiska aktiviteter i undervisningen” har vi analyserat förekomsten av olika 
metoder för hur fysisk aktivitet tillämpas i undervisningen. Vi har även analyserat hur 
respondenterna väljer att arrangera situationer och miljöer där deras elever har en möjlighet att lära 
sig genom olika metoder av fysiska aktiviteter. Vi har också undersökt hur respondenterna 
organiserar undervisningen då fysiska aktiviteter genomförs. Avsnittet består utan tre teman; en del 
av undervisningen, isolerade och invävda metoder och metod för deltagande.  
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7.2.1 Tema 1; En del av undervisningen  

Tabell 2 visar hur många gånger i veckan respondenterna uppger att de använder fysiska aktiviteter 
i sin undervisning.  

 
Tabell	2.	Hur	ofta	fysiska	aktiviteter	förekommer	i	undervisningen	
1-2	ggr	i	veckan	 15	st	 	 	 	
3-4	ggr	i	veckan	 21	st	 	 	 	
Dagligen	 33	st	 	 	 	
Aldrig	 2	st	 	 	 	

 
Materialet visar på att majoriteten av de lärare som deltagit i undersökningen bedriver en 
undervisning där fysiska aktiviteter förekommer och att de förekommer ofta. Ungefär hälften av 
respondenterna uppger att de har någon form utav fysisk aktivitet med sina elever varje dag medan 
ca en tredjedel av respondenterna uppger att de har en fysisk aktivitet tre till fyra dagar i veckan. 
Ungefär en fjärdedel av respondenterna har en fysisk aktivitet en till två gånger i veckan och endast 
några respondenter uppger att de aldrig använder sig utav någon form av fysiska aktiviteter i sin 
undervisning. Att fysiska aktiviteter förekommer så pass ofta visar på att respondenterna 
organiserar sin undervisning för att deras elever ska få röra på sig under skoldagen. 

7.2.2 Tema 2; Isolerade och invävda metoder 

Leif Östman menar att varje undervisningstillfälle består av ett antal val, till exempel val kring hur 
undervisningen organiseras (2000, s.66). Varje val som läraren gör har enligt Östman möjliga 
konsekvenser för elevens lärande. Materialet visar främst på att respondenterna arrangerar 
lärsituationer där fysiska aktiviteter fungerar som isolerade inslag i undervisningen. Men 
respondenterna uppger även hur de väljer att använda sig utav fysiska aktiviteter som är kopplade 
till lektionens syfte och mål och behandlar ett ämnesinnehåll. Utöver det väljer respondenterna att 
genomföra fysiska aktiviteter inom undervisningens och skoldagens rutiner. 

De flesta aktiviteterna som genomförs av respondenterna är isolerade aktiviteter som inte är 
direkt kopplade till något ämnesinnehåll. De fysiska aktiviteterna som räknas som isolerade inslag 
planeras främst in i undervisningen som avbrott eller som ett komplement till lektioner. Metoden 
att arrangera avbrott i undervisningen genom fysiska aktiviteter är det mest förekommande svaret 
från respondenterna, där de ofta planeras in i samband med längre lektioner eller arbetspass. Ett 
antal respondenter beskriver även att fysiska aktiviteter är en metod som kan användas under en 
lektions eller ett arbetspass gång om respondenterna ser att det finns ett behov utav det. En annan 
respondent planerar in fysiska aktiviteter i mitten av längre lektioner. Hen belyser även att hen 
lägger in en fysisk aktivitet när hen anser att det lämpar sig. En annan respondent väljer ibland bort 
fysiska aktiviteter då hen tycker att det är synd att avbryta om eleverna arbetar koncentrerat. 
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Materialet visar att respondenterna till största del inte arrangerar lärsituationer där fysiska aktiviteter 
behandlar ett ämnesinnehåll. De arrangerar främst lärsituationer där olika former av fysiska 
aktiviteter används som en metod för att eleverna, efter den fysiska aktiviteten, ska ges 
förutsättningar att orka bearbeta innehållet i undervisningen.  

I materialet framkommer dock att respondenterna också väver in fysiska aktiviteter i 
undervisningen och inte enbart genomför dem som isolerade moment. Ca häften av 
respondenterna säger att de använder sig av metoden att koppla fysiska aktiviteterna till lektionens 
syfte och mål. Materialet visar således att respondenterna till en viss del väljer att organisera sin 
undervisning genom en fysisk aktivitet, vilket givits exempel på i avsnittet ”Innehållet i 
undervisningens fysiska aktiviteter” under temat ”ämnesrelaterat innehåll”.   

Fysiska aktiviteter organiseras även som inslag utav skoldagens rutiner.  En respondent 
använder till exempel olika former av fysiska aktiviteter vid skifte av arbetsmoment i sin 
undervisning. En annan respondent uppger att hens elever istället för att räcka upp handen när de 
behöver hjälp ska gå fram till tavlan och skriva sitt namn. Eleverna uppmanas också till att gå på 
olika sätt, bland annat att gå baklänges och hen använder denna rutin för att få in mer rörelse i sin 
undervisning. En tredje respondent ger sina elever ibland möjligheten att stå och arbeta under 
lektionerna. En fjärde respondent använder sig utav fysisk aktivitet som en extra anpassning för 
några av hens elever, där eleverna har en runda på skolan som de går när de behöver röra på sig 
under lektionstid. 

Att den största delen utav respondenterna använder metoder där fysiska aktiviteter organiseras 
som isolerade moment eller som en del inom skoldagens rutiner kan tolkas som att respondenterna 
använder metoder ur ett allmändidaktiskt perspektiv. Med det menas att respondenterna använder 
fysiska aktiviteter som metod för att eleverna ska röra på sig mer under skoldagen samt för att ge 
dem förutsättningar att orka ta in kunskap från alla skolämnen. De förutsättningar som eleven ges 
genom den generella undervisningen kan i sin tur bidra till elevernas bildningsprocess som helhet 
(Wahlström, 2016, s.134).  

7.2.3 Tema 3; Metod för deltagande  

I analysen framkommer även att majoriteten av respondenterna metoder som uppger att de 
organiserar fysiska aktiviteter i undervisningen så att de genomförs framför allt i helklass och inte 
i lika stor utsträckning i mindre grupper. Denna undersökning har inte fokuserat på olika 
ramfaktorer som kan påverka genomförandet av respondenternas undervisning, såsom klasstorlek, 
tid och resurser, men den uppfattning som framkommer från respondenterna som deltagit i denna 
undersökning är att de organiserar sin undervisning så att fysiska aktiviteter arrangeras för att 
genomföras i helklass. Detta kan även vara ett skäl till att en majoritet av respondenterna uppger 
att de använder sig utav tekniska hjälpmedel när fysiska aktiviteter förekommer i deras 
undervisning. Detta kan ha en koppling med att olika former av rörelser till musik är vanligt 
förekommande fysiska aktiviteter som respondenterna använder sig som pulshöjande aktiviteter 
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utav i denna undersökning. Där tekniska hjälpmedel kan vara ett medium som respondenterna 
använder sig utav för att spela upp musik eller instruktioner till olika rörelser och danser. 

7.3 Motivering av fysiska aktiviteter i undervisningen 

Det finns inte ett specifikt sätt för lärare att bedriva sin undervisning på som fungerar för alla elever 
och lärare måste då göra didaktiska val som rättfärdigar undervisningen (Wahlström, 2016, s.131). 
I materialet var respondenterna tydliga med att motivera varför de väljer att använda sig utav fysiska 
aktiviteter i sin undervisning. Avsnittet består av tre teman; för elevernas koncentration och inlärning, 
bemöta ett rörelsebehov och för att förbättra klassgemenskapen.  

7.3.1 Tema 1; För elevernas koncentration och inlärning 

I materialet menar ca häften av respondenterna att fysiska aktiviteters påverkan på elevernas 
koncentrationsförmåga är skälet till varför de använder sig utav det i sin undervisning. De motiverar 
fysiska aktiviteter i sin undervisning genom att ange att det stärker koncentrationen hos eleverna. 
En respondent upplever att den ökade koncentrationen som kommer efter fysiska aktiviteter 
påverkar och förstärker elevernas prestationer i skolarbetet. En annan respondent menar att fysisk 
aktivitet har en påverkan på elevernas inlärningsförmåga. Hen menar att en stor del av varför de 
använder sig utav fysiska aktiviteter i undervisningen är för att de upplever att elevernas inlärning 
förbättras och motiverar därför användandet utav det i sin undervisning. En tredje respondent 
menar till exempel att sång och dans, två innehåll som förekommit ofta tillsammans i denna studie, 
har förmågan att stödja elevernas inlärning och att befästa kunskaper och en av respondenterna 
menar att det är lättare att lära sig om hela kroppen får användas. 

7.3.2 Tema 2; För att bemöta ett rörelsebehov 

Ett annat svar som förekom ofta i materialet, när respondenterna förklarade varför de använder 
sig utav fysiska aktiviteter i undervisningen, var att respondenterna ville bemöta ett rörelsebehov 
hos eleverna. Ungefär en tredjedel respondenterna menade att deras elever antingen var 
stillasittande allt för stora delar av skoldagen eller att deras elever hade ett behov av att få röra sig 
och att det behovet behövdes bemötas för att eleverna skulle orka med skolarbetet. 
Respondenterna uppger att de dels behöver ”få bort myror i brallan” men också ”aktivera eleverna” 
under skoldagen. En respondent menar att det är bra att variera perioder av stillasittande med 
fysiska aktiviteter eftersom att eleverna kan fokusera bättre på sina arbetsuppgifter då.     

7.3.3 Tema 3; För att förbättra klassgemenskapen 

Ungefär en sjättedel av respondenter motiverar att de använder sig utav fysiska aktiviteter i 
undervisningen för att de upplever att det uppskattas av deras elever. Delvis så menar 
respondenterna att det är för att deras elever ska bli piggare och må bättre och på så sätt ha större 
möjligheter att göra bättre ifrån sig i skolan. Men mestadels menar respondenterna på att de 
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använder sig utav fysiska aktiviteter för att elever tycker att det är roligt. Respondenterna upplever 
också att glädjen som uppstår vid fysiska aktiviteter bidrar till klassen som helhet. För att motivera 
varför de använder sig utav fysiska aktiviteter uppger några respondenter att klassgemenskapen 
förstärks och att arbetsron efter genomförda aktiviteter förbättras. En respondent menar till 
exempel att gemensamma aktiviteter har i början av dagen har gjort hens klass mer sammansvetsad. 
Lindström & Pennlert menar att en del i den didaktiska triangeln är relationen mellan lärare och 
elever och att en viktig del i lärares arbete är att främja goda relationer med sina elever. Dessutom 
bör arbetet främja goda relationer mellan eleverna (2017, s.11). Materialet visar att respondenterna 
motiverar varför fysiska aktiviteter genomförs genom att elevernas relationer med varandra 
påverkas positivt. Medan få utav respondenterna menar nämner att det påverkar deras relation med 
eleverna. 
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8. Diskussion 

Analysavsnitten visade vissa tydliga mönster i materialet och ett antal resonemang kring dessa 
gjordes i samband med att resultaten presenterades. Dessa resonemang kommer att utvecklas 
vidare i detta diskussionsavsnitt. Diskussionens tematiska ordning följer i viss mån studiens 
forskningsfrågor, men utgår också från de mönster som materialet visade. 

8.1 Resonemang kring fysiska aktiviteters innehåll 

Ett tydligt mönster i analysen var att den mest förekommande typen av aktivitet var den typ som 
höjer pulsen. Att pulshöjande aktiviteter var det mest vanliga kan tolkas som att respondenterna 
använder sig av aktiviteter som förbättrar elevernas kondition vilket kan påverka deras lärande. Att 
använda sådana aktiviteter samstämmer med vad Castelli m.fl. (2007) säger; att det finns ett 
samband mellan elevernas aeroba kapacitet och skolprestationer i läsning och matematik. Ericsson 
(2003) menar också att ökad fysisk aktivitet kan hjälpa elevernas skolprestationer, även om Ericsson 
inte specifikt syftar på pulshöjande aktiviteter utan fysiska aktiviteter överlag. 

Inom pulshöjande aktiviteter var Röris den aktivitet som förekom mest. Resultatet i Wolmesjös 
studie (2006), där lärare främst använde sig av Röris för att undersöka hur rörelseaktiviteter 
påverkade den psykologiska och fysiska lär- och arbetsmiljön, visade att eleverna kände sig piggare 
och mer koncentrerade efter de utfört aktiviteterna. Känslan som eleverna fick efter Röris, som 
beskrivs i Wolmesjös studie, kan kopplas samman med att det även var en populär aktivitet hos 
respondenterna i vår undersökning. Man kan tänka sig att respondenterna sett att eleverna blev 
piggare och att deras koncentrationsförmåga blev bättre efter genomförd aktivitet. Wolmesjö 
(2006) menar att om lärare är aktiva på fritiden och om de själva anser att det är viktigt att röra på 
sig kan det påverka valet att använda sig av till exempel Röris i klassrummet. Vilket man kan tänka 
sig påverkar valet av att använda sig även av andra fysiska aktiviteter i sin undervisning. Analysen 
visade att alla utom två respondenter använder fysiska aktiviteter i sin undervisning. Att många 
respondenter använder sig utav fysiska aktiviteter i undervisningen kan ha och göra med att 
respondenterna själva, i hög utsträckning, är aktiva på sin fritid. I likhet med detta visade Wolmesjös 
studie (2006) att de lärare som själva var aktiva och visste att rörelse har betydelse för både hälsa 
och välbefinnande och var därmed mer beredda att använda fysiska aktiviteter i sin undervisning. 

Även om motorik förekommer i flera av de aktiviteter som nämns i undersökningen är det 
endast ett få antal respondenter som specifikt nämner att de använder sig utav aktiviteter som 
tränar motoriken. Ericsson (2003) menar att genom mer fysisk aktivitet förbättras elevernas 
grovmotorik vilket hade ett samband med elever med god koncentrationsförmåga. Varför de 
respondenter som svarat att de använder aktiviteter som ska hjälpa elevernas motorik kan vara att 
de är medvetna om det som Ericsson nämner, att bättre motorik hjälper elevernas koncentration. 
Det kan också vara så att de inte vet om sambandet mellan motorik och koncentrationsförmåga, 
men att de har märkt att om eleverna får röra på sig har de sedan lättare att koncentrera sig. 
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Resultatet visade att det var få respondenter som beskrev att de använde enklare rörelser och 
mer lågintensiva aktiviteter som massage och yoga, aktiviteter som kan tänkas ge eleverna lugn och 
ro. Anledningen till varför det var så få respondenter som använder sig av lågintensiva aktiviteter 
kan vara att de anser att eleverna behöver göra av med energi och därmed hellre väljer en aktivitet 
som höjer pulsen. Enligt Norlander (2004) kan även lågintensiva aktiviteter som 
avslappningsövningar och stretchning hjälpa elevernas koncentrationsförmåga. 

I analysen kunde vi se att respondenterna i viss mån behandlade ett ämnes innehåll genom 
fysiska aktiviteter, även om det inte var många till antalet. Anledningen till detta bero på hur lärare 
väljer att använda fysiska aktiviteter i undervisningen. Att de flesta aktiviteter används som paus 
eller i helklass, något som diskuteras vidare i nästa avsnitt. 

8.2 Resonemang kring metoderna för fysiska aktiviteter i undervisningen 

Ett framträdande mönster i materialet var att respondenterna ofta genomför fysiska aktiviteter i 
undervisningen, där mer än hälften av dem hade fysiska aktiviteter dagligen eller minst 3–4 dagar i 
veckan. Hur ofta respondenterna i undersökningen genomför en fysisk aktivitet överensstämmer 
till en viss del med Ericssons (2003) rekommendationer där hon utöver fler idrottstimmar på 
skolans schema gärna ser ett införande av en daglig rörelselektion för eleverna. De flesta 
respondenterna följer således också läroplanens påbud om att eleverna ska erbjudas daglig fysisk 
aktivitet i skolan (Skolverket, 2011, s.9). 

Samtidigt som respondenterna i hög utsträckning genomförde fysiska aktiviteter i sin 
undervisning var ett tydligt mönster att dessa aktiviteter främst genomfördes i isolerade 
sammanhang och inte i lika stor utsträckning att de fysiska aktiviteterna direkt behandlade ett 
ämnesinnehåll. Respondenterna använde främst fysiska aktiviteter i isolerade sammanhang som ett 
avbrott vid längre lektioner och arbetspass Att de fysiska aktiviteterna metodiskt genomförs på 
detta sätt samstämmer till en viss del med det som Wolmesjö (2006) fann i sin studie där eleverna 
kände sig piggare och mer koncentrerade efter genomförda fysiska aktiviteter. Även resultaten från 
Norlanders (2004) studie visar på att lättare rörelseövningar som stretch- och 
avslappningsövningar, vilket får anses som isolerade aktiviteter, har en positiv påverkan på 
elevernas koncentration. I relation till Wolmesjös (2006) och Norlanders (2004) resultat så ger 
respondenterna till en viss del eleverna förutsättningar till lärande då de främst använder fysiska 
aktiviteter som isolerade moment i undervisningen och att det kan i sin tur bidra till att eleverna 
kan koncentrera sig bättre. Detta kan även vara ett skäl till att respondenterna uppger att fysiska 
aktiviteter framförallt genomförs i helklass, då det kan vara svårt att organisera så att mindre 
grupper eller enskilda elever får pauser i undervisningen. De aktiviteter som förekommit i 
undersökningen är även aktiviteter som vid första anblick lämpas väl att använda i större grupper 
av elever och det är även den uppfattning som framkommit från respondenterna. Det har dock 
förekommit exempel på aktiviteter som lämpar sig för mindre grupper och vid ett tillfälle för 
enskilda elever som hade behov av det i denna undersökning men det har inte varit det mest 
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framträdande sättet som fysiska aktiviteter organiseras på. Att fysiska aktiviteter genomförs på olika 
sätt i undervisningen kan dock vara en indikation på att elever får flera olika möjligheter att röra på 
sig, främst i grupp men också på andra sätt. Det samstämmer med Bangsbo m.fl. (2016) som menar 
att skolan har en stor möjlighet att förse elever med rättvisa möjligheter att delta i fysiska aktiviteter, 
vilket en stor del av respondenterna gör genom att genomföra dagliga fysiska aktiviteter. 

8.3 Resonemang kring motiveringarna av fysiska aktiviteter i undervisningen 

Att eleverna behöver en paus under skoldagen så att de kan koncentrera sig bättre och få 
möjligheter att röra sig under skoldagen är även framträdande mönster när respondenterna i 
undersökningen uppgav varför de använder sig utav fysiska aktiviteter. Respondenterna ansåg att 
till stor del av deras elever hade ett behov av att röra sig under skoldagen. Att respondenterna i 
undersökningen uppger att de bemöter detta behov, och gör det genom framförallt pulshöjande 
aktiviteter, gör att möjligheten att elevernas kondition och hälsa förbättras. Denna möjlighet som 
respondenterna förser sina elever med samstämmer till viss del med Bangsbo m.fl. (2016) som 
menar att fysisk aktivitet har positiva effekter på barn och ungdomars kondition och hälsa. Ericsson 
(2003) menar även att det finns ett samband mellan ökad fysisk aktivitet, som respondenterna 
uppger att det finns ett behov utav, och elevers koncentrationsförmåga. Ett mönster i hur 
respondenterna motiverade varför de använde fysiska aktiviteter var också för att de tyckte att deras 
elever orkade koncentrera sig på skolarbetet mer om fysiska aktiviteter var en del av 
undervisningen. Denna del av respondenternas motivering samstämmer väl med de resultat som 
Ericsson (2003), Wolmesjö (2006) och Norlander (2004) funnit där både olika typer av fysiska 
aktiviteter (pulshöjande aktiviteter, lågintensiva aktiviteter & motoriska övningar) verkar ha en 
påverkan på elevernas koncentrationsförmåga. 

Castelli m.fl. (2007) menar även att det finns ett samband med elever som är i god fysisk form 
och hur väl de presterar i skolan. Att fysisk aktivitet har ett samband med elever skolprestationer 
fann även Ericsson (2003) i sin studie. Ett mönster som framkom i undersökningen var att 
respondenterna använde sig av fysiska aktiviteter undervisningen för att de ansåg att det påverkade 
elevernas inlärning positivt. Respondenterna var dock inte så specifika med hur det påverkade 
elevernas lärande och det var bara ett fåtal respondenter som uppgav hur de behandlade ett 
ämnesinnehåll genom fysiska aktiviteter. Det kan tolkas som att fysiska aktiviteter påverkade 
elevernas inlärning på grund av att respondenterna bemötte elevernas rörelsebehov och att de då 
fick möjlighet att röra på sig under skoldagen, så att de sedan orkade koncentrera sig bättre på 
skolarbetet. Det sista mönstret som gick att se i materialet var att klassgemenskapen förbättrades 
enligt respondenterna och att det var därför en viss del av dem använde sig av fysiska aktiviteter. 
Gemenskapen förbättrades då fysiska aktiviteter uppskattades av eleverna och de bidrog till att 
relationerna mellan elever blev bättre enligt ett antal respondenter. Något som Bangsbo m.fl. (2016) 
fann i sin studie att fysisk aktivitet har möjligheten att förbättra elevers självkänsla och relationer 
med jämnåriga och vuxna. Det i sin tur påverkade klassrumsklimatet positivt. Att respondenterna 
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motiverar att glädjen och klassgemenskapen som en följd utav den samstämmer till viss del med 
vad Wolmesjö (2006) kom fram till i sin studie, att den allmänna trivselnivån inom klasser förbättras 
genom fysiska aktiviteter. Goda relationer inom klassen och en god arbetsmiljö kan ha möjligheten 
att ge goda förutsättningar för elevernas lärande.  
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9. Slutsatser  

I undersökningen så framkommer det tydligt att fysiska aktiviteter till stor del förekommer i den 
undervisning som respondenterna bedriver. Vilka aktiviteter som respondenterna använder sig av 
var av varierande innehåll, där pulshöjande innehåll är mest förekommande och där olika former 
av rörelser till musik är särskilt vanligt. Att det var just detta innehåll som respondenterna använder 
sig mest utav berodde på att pulshöjande aktiviteter höjer elevernas fysiska form och därmed ger 
förutsättningar för elevernas lärande och skolprestationer. Hur respondenterna använder sig av 
fysiska aktiviteter i undervisningen var genom metoden att få avbrott i undervisningen. 
Respondenterna använder således fysiska aktiviteter som isolerade moment, ämnade att bryta upp 
och variera deras undervisning med anledning av att eleverna kände sig piggare och mer 
koncentrerade efter genomförd aktivitet. Undersökningen visar även till en viss del att 
respondenterna organiserar sin undervisning så att fysiska aktiviteter blir invävda i skoldagens 
rutiner. Respondenterna organiserar främst fysiska aktiviteter så att de genomförs i helklass med 
anledning av att det var svårt att organisera så att flera mindre grupper får avbrott i undervisningen. 
I undersökningen framkom det att varför lärarna använder sig av fysiska aktiviteter i 
undervisningen främst berodde på elevernas koncentration förbättrades efter fysiska aktiviteter, 
vilket i sin tur även kunde påverka elevernas lärande. Undersökningen visade även att 
respondenterna vill bemöta ett rörelsebehov hos eleverna och att de använder sig av fysiska 
aktiviteter i sin undervisning för att det är glädjefyllt och kan förbättra klassgemenskapen och 
klassrumsmiljön.  

Studiens resultat visar i likhet med forskningen att fysiska aktiviteter kan hjälpa elevernas 
inlärning genom bland annat förbättrad koncentration och klassgemenskap. Även elevernas 
skolprestationer har möjligheten att förbättras genom fysiska aktiviteter. Med tanke på att endast 
71 lärare, från årskurserna F-3, har deltagit i denna studie så kan inte studiens resultat vara 
generaliserbara för hur lärare i dessa årkurser arbetar med fysisk aktivitet i sin undervisning. Endast 
de beskrivningar av studiens deltagande lärare har bidragit till studiens resultat och mer forskning 
skulle behövas göras inom detta område i framtiden.    

9.1 Undersökningens bidrag och vidare forskning 

Den mesta forskning som gjorts inom detta område har undersökt olika effekter som fysiska 
aktiviteter har på barn och ungdomar. Denna undersökning bidrar till att visa vilka aktiviteter som 
lärare genomför, hur de genomförs och varför de genomförs i undervisningen. Vidare forskning 
utifrån denna undersökning kan vara att undersöka hur olika ramfaktorer kan påverka lärares 
användande utav fysiska aktiviteter. Det skulle även vara av intresse att se om svenska lärares 
användande av fysiska aktiviteter skiljer från lärares användning i andra länder. För att göra det kan 
en komparativ studie med lärare från andra länder vara ett tillvägagångssätt. De vore även av 
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intresse att närmare undersöka hur lärare behandlar ett ämnesinnehåll genom fysiska aktiviteter, 
vilket hade varit intressant forskning att ha med i denna undersökning.  
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