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Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att analysera hur lärare uppfattar hur fysik aktivitet kan påverka 
kunskapsinlärningen i grundskolan. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med åtta klasslärare i 
tre grundskolor för att undersöka deras uppfattning om detta på djupet. Klasslärarna har varierande 
arbetssätt med fysisk aktivitet. Deras svar har transkriberats och empirin analyserats för att kunna 
svara på våra forskningsfrågor. Vår studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv där fokus ligger 
på samspel och interaktion i lärandeprocesser. Dessutom utgår vår studie från dess 
begreppsapparat som innehåller fysiska redskap, språkliga redskap, mediering och appropriering. 
Dessa begrepp anses som bäst passande för studiens inriktning.  

Vårt studieresultat sammanfattats i diskussionen och anser att klasslärarna från skolan som 
har utökad fysisk aktivitet upplever att fysisk aktivitet har positiv påverkan på 
elevernas kunskapsinlärning mer än skolan som har vanlig fysisk 
aktivitet. Klasslärarnas arbetssätt är viktiga för att kunna möjliggöra fysisk aktivitet mer tydligt 
kopplat till kunskapsinlärning.  

Nyckelord: fysisk aktivitet, kunskapsinlärning, sociokulturella perspektivet, kvalitativa intervjuer, 
grundskola, klasslärare. 
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1. Inledning 

Fysisk aktivitet hjälper hjärnan att minnas och i ett alltmer stillasittande samhälle är det viktigt att 
man lyfter fram vikten av just fysisk aktivitet i skolan, både inom idrottsämnet och mer generellt 
(Ericsson, 2014, s. 48). Vi är två lärarstudenter, Lara Tanous och Elisabeth Rettne, som är 
intresserade av träning och hur det påverkar lärandet och hur det i sin tur påverkar 
kunskapsinlärningen. Vi båda har nämligen sedan unga år varit aktiva i olika sporter och därigenom 
känt hur fysisk aktivitet påverkar kroppen positivt men också inlärningen. Vi har till exempel 
upplevt att vi får mer positiv energi av rörelse och att vi kan koncentrera oss bättre. Våra intressen 
för fysisk aktivitet kopplat till kunskapsinlärning i skolan ligger därför till grund för det vi nu vill 
undersöka. Under våra genomförda verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi sett exempel där 
skolor använt sig av fysiska aktiviteter på idrott- och hälsa undervisningen men även mindre fysisk 
aktivitet på övrig lektionstid. På en skola som Rettne var på under sin VFU hade de, utöver 
idrottslektionerna, även fysisk aktivitet regelbundet men inom ramen för andra delar av 
verksamheten. På denna skola hade de till exempel morgonpuls varje morgon som en start på 
skoldagen. Det är bland annat detta initiativ som inspirerat oss till att skriva om just fysisk aktivitet 
kopplat till övrig verksamhet. 

Eftersom det är många elever som är stillasittande tycker vi att det är av vikt att undersöka fysisk 
aktivitet i grundskolan kopplat till skolans verksamhet ur ett större perspektiv det vill säga hur fysisk 
aktivitet får konsekvenser på kunskapsinlärningen hos eleverna. När elever får röra på sig har de 
lättare att ta till sig nya kunskaper i ämnen, där fysisk aktivitet exempelvis utgör positiv påverkan 
på kunskapsinlärningen. I vår studie vill vi därför analysera lärares erfarenheter av hur elevers 
kunskapsinlärning påverkas av fysisk aktivitet.  

Rettne och Tanous har skrivit alla delar i uppsatsen tillsammans förutom delstudierna: Rettne 
har ansvarat för Delstudie 1 och Tanous har ansvarat för Delstudie 2.  
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2. Bakgrund 

Under det här avsnittet redogör vi först för begreppen fysisk aktivitet, motorik och motorisk 
utveckling samt redogör för fysisk aktivitets betydelse för kunskapsinlärning i skolan. 

2.1 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet är ett begrepp som definieras som alla former av kroppsrörelser som ger ökad 
energiomsättning utöver den vi har i vila (Hagströmer 2017, s. 10). Denna inkluderar olika typer av 
sport, idrott, gymnastik och kroppsövning i dagligt tal (Grindberg & Langlo-Jagtøien, 2000, s. 7). I 
den senaste läroplanen för grundskolan (Lgr 11) står att skolans uppdrag ska främja den fysiska 
aktiviteten för eleverna och visa sin betydelse för kunskapsinlärningen  (Lgr 11, 2011, s. 7). 

 

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Lgr 11, 2011, s. 7). 

  

Detta innebär att skolverksamheten strävar efter att eleverna tidigt skall erbjudas dagliga fysiska 
aktiviteter som kan leda till sin utveckling och förståelse. Med detta sagt har flera studier redogjort 
för den minskade fysiska aktiviteten i skolan. En undersökning från folkhälsomyndighetens 
hemsida “Fysiskt aktiva skolbarn upplever mindre stress och mår bättre” visar ett tydligt samband mellan 
mindre stresskänslor och ett bättre mående (Hagströmer, 2019, s. 4). En studie från skolverkets 
hemsida “Mer rörelse i skolan” framkommer hur skolhuvudmän erbjuder fysisk aktivitet under 
skoldagen i samband med undervisning (Skolverket, 2018, s. 1). 

2.2 Motorik och motorisk utveckling  

För att förstå den fysiska aktivitetens betydelse på djupet behöver människans rörelseförmåga 
redogöras för tydligare, då blir begreppen motorik och motorisk utveckling av vikt. Tora Grindberg 
och Greta Langlo-Jagtøien definierar begreppet motorik som en människas rörelseförmåga som 
bygger på samspelet mellan nerv och muskel (Grinberg & Langlo-Jagtøien, 2000, s. 31). 
Idrottsvetaren Ingegerd Ericsson menar att begreppet motorik omfattar rörelseförmåga och 
rörelsemönster som inkluderar olika processer av hjärnfunktioner på olika nivåer för att bilda 
rörelsekapacitet (Ericsson, 2014, s. 19). 

Ericsson förklarar hur fysisk aktivitet utvecklas och lärs in i kroppen genom det som kallas 
motorisk handlingskedja. Denna kedja innehåller tre nivåer; perceptionsfasen, motorisk planering 
och genomförandet (Ericsson, 2014, s. 20). Perceptionsfasen innebär hur hjärnan får information 
via sinnesorgan, tolkar och reagerar på den för att skapa en inre bild i hjärnan. Sedan sker motorisk 
planering som innefattar hur hjärnan omedvetet planerar för rörelsen. Därefter sker 
genomförandet av den planerade rörelsen som aktiverar vissa muskelgrupper medan andra 
avaktiveras. Ericsson menar vidare att koordination inte är något som kommer automatiskt vid 
födseln (Ericsson, 2014, s. 21). Koordinationen utvecklas mer och mer när barnet får möjlighet att 
öva på att gå och hoppa. Detta kommer att utvecklas när barnet blir mogen och ha möjlighet att 
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öva på det. Motorik är viktig både för självkänslan, status bland andra barn och för att kunna klara 
praktiska uppgifter i vardagen (Ericsson, 2014, s. 20).  Ericsson tillägger att mindre utvecklad 
motorik kan leda till att barn får en negativ inställning till fysisk aktivitet, det blir en ond cirkel 
(Ericsson, 2014, s. 10). Med detta redogjort för oss blir det tydligt hur fysisk aktivitet i skolan är 
beroende av att ha en djupare förståelse för elevernas inställning till kroppsrörelse, så som motorik. 

2.3 Fysisk aktivitets betydelse för kunskapsinlärning  

Vi presenterar här vad olika begrepp betyder och vad de har för relation till kunskapsinlärning. 
Begreppen är kunskapsinlärning, perception, kognition och koncentrationsförmåga. De tre sista 
begreppen belyser hur fysisk aktivitet påverkar kunskapsinlärningen. 

2.3.1 Kunskapsinlärning 

Termen kunskapsinlärning används på flera varierande sätt i utbildningen. Kunskapsinlärning är 
olika slags intellektuella och manuella färdigheter som att tala, läsa, skriva, multiplicera samt att lära 
sig att tänka, förstå och reflektera (Säljö, 2014, s. 252). Termen kunskapsinlärning har också olika 
definitioner i ett vetenskapligt sammanhang. Kunskapsinlärning kan ses som en gemensam process 
hos människor. Det finns fler faktorer som leder till en bra inlärning, bland annat barns kognition, 
perception och koncentrationsförmåga. 

2.3.2 Kunskapsinlärning och perception  

Begreppet perception definieras som förmågan att med hjälp av sinnesintryck kunna uppfatta 
omvärlden (Ericsson, 2014, ss. 22-23). Perception innebär med andra ord att hjärnan ska kunna 
uppfatta och bearbeta sinnesintrycket, som i sin tur ska kunna användas, lagras och minnas för att 
i förlängningen kunna fungera som erfarenhetsbank (Ericsson, 2014, s. 23).  

Ericsson belyser vikten av att perceptionsförmågan utvecklas genom mognaden, men den 
utvecklas även med motorisk träning (Ericsson, 2014, s. 32). Med andra ord betyder detta att 
motorik hjälper barn att förflytta sig och rikta sina sinnen mot det hen vill undersöka. Enligt 
Ericsson påverkar perception och motorisk träning olika förmågor till exempel kroppsuppfattning, 
riktningsuppfattning, formuppfattning, tidsbegrepp, rumsuppfattning och balansförmåga 
(Ericsson, 2014, s. 24). Kunskapsinlärning i skolan kräver att elever uppfattar sinnesintryck och 
percipierar (ibid). Särskilt läs- och skrivförmågan utvecklas med hjälp av rums-, form- och 
riktningsuppfattning, vilka även kräver en god kroppsuppfattning. Eftersom det finns en koppling 
mellan perception och motorisk träning leder detta till att läs-och skrivförmågan även utvecklas 
med hjälp av motorisk träning (ibid).  

2.3.3 Kunskapsinlärning och kognition   

Begreppet kognition definieras som ett samlingsbegrepp för medvetna mentala funktioner som 
minne, perception, beslutsfattande, problemlösning och verkställande av handling (Ericsson, 2014, 
s. 42). Begreppet innebär med andra ord människans kunskap om sig själv och om världen. Den 
kognitiva förmågan hos barn utvecklas genom att barnet bearbetar tankar om omvärlden (ibid). De 
arbetade tankar som barn får genom perceptionen ska förstärkas genom att använda kroppsliga 
upplevelser och erfarenheter i inlärningssammanhang (ibid).  

Det finns flera faktorer som visar att den kognitiva förmågan påverkas av utvecklingen av 
motorisk träning som kan ha betydelse för kunskapsinlärningen. Dessa kan förklaras med tre 
förklaringsperspektiv sensomotoriskt, neurofysiologiskt  och psykologiskt (Ericsson, 2014, ss. 47-
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48). Sensomotoriskt förklaringsperspektiv visar att elevernas utveckling av sensoriska, perceptuella 
och kognitiva förmågor sker beroende av träning och utveckling av sina motoriska erfarenheter. 
Kunskapsinlärning kan variera mellan olika slags processer, exempelvis sinnesintryck, kognition, 
uppfattningsförmåga, perception och motorisk träning. Genom motorisk träning kan 
perceptionsförmågan utvecklas som i sin tur utvecklar den kognitiva förmågan. Ett exempel på 
detta är att genom motorisk träning kan olika begrepp läras in på ett konkret sätt, vilket leder till 
utveckling av den kognitiva förmågan. 

Neurofysiologiskt förklaringsperspektiv utgår från att utökad fysisk aktivitet har en stor 
betydelse för elevernas motoriska utveckling som i sin tur utvecklar nervsystemets struktur och 
funktioner. Motorisk träning utvecklar samma område i hjärnan som används för både 
problemlösning och en annan mentala funktion. Psykologiskt förklaringsperspektiv utgår från att 
de finns indirekt samband mellan motorisk träning och kognitiva förmågan som i sin tur leder till 
bättre förutsättningar för kunskapsinlärning. Detta indirekta samband kan påverka positivt på 
motivation, kommunikation, social kompetens, koncentrationsförmåga och självförtroende.  

2.3.3 Koncentrationsförmåga   

Koncentrationsförmåga är samling av olika funktioner i hjärnan som kan styra tankar och 
handlingar (Ericsson, 2014, s. 61). Ericsson skiljer mellan två former av uppmärksamhet: medfödd 
uppmärksamhet och viljestyrd uppmärksamhet (Ericsson, 2014, s. 62). Medfödd uppmärksamhet 
är inte förbunden till kroppsutveckling (ibid).Viljestyrd uppmärksamhet är förbunden till 
kroppsutveckling och utvecklas med hjälp av en vuxen som pekar, visar och berättar (ibid). 
Koncentrationsförmåga och uppmärksamhet används synonymt och är beroende av andra 
processer, till exempel perception, språk, minne och motorisk träning (Ericsson, 2014, s. 61). 
Automatiserade fysiska aktiviteter anses som ett hjälpmedel som utvecklar de motoriska 
färdigheterna som i sin tur påverkar koncentrationsförmågan. Fysiska aktiviteter som inte har blivit 
automatiserade behöver stor uppmärksamhet, vilket gör att barnet kan ha svårt att koncentrera sig 
i processen av kunskapsinlärningen (Ericsson, 2014, s. 42). Av denna anledning anser Ericsson att 
alla typ av kunskapsinlärning kräver en koncentrationsförmåga, exempelvis att eleverna lär sig 
skriva, läsa, räkna och reflektera behöver de en stor del av sin uppmärksamhet (Ericsson, 2014, s. 
62). Med detta redogjort för oss blir det således relevant att undersöka hur klasslärarna upplever 
att fysisk aktivitet påverkar kunskapsinlärningen i grundskolan. 
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att analysera hur lärare uppfattar hur fysisk aktivitet kan påverka 
kunskapsinlärningen i grundskolan. Två frågeställningar har formulerats för att besvara syftet för 
studien.  

1. Hur upplever lärarna att fysisk aktivitet kan påverka kunskapsinlärningen hos eleverna i 
grundskolan?  

2. Vad för typ av verksamhet upplever sig lärarna behöva för att kunna möjliggöra fysisk aktivitet 
mer tydligt kopplat till kunskapsinlärning i grundskolan?  

 



 

 10 

4. Forskningsöversikt   

Under detta avsnitt redogör vi tidigare forskning som handlar om samband mellan fysisk aktivitet 
och kunskapsinlärning.   

4. 1 Fysiskt aktivitet och kunskapsinlärning  

I Bunkeflostrand i Malmö 1999 inleddes ett projekt som fick namnet Bunkefloprojektet (Ericsson 
2014, s. 83). Projektets huvudsakliga syfte var att studera relationen mellan utökad fysisk aktivitet 
och barnens kunskapsinlärning. Två av dem som arbetade med projektet var forskaren och 
pedagogen Ingegerd Ericsson och forskaren Jesper Fritz.   
   Ericsson var bland de första som började med Bunkeflorprojektet. Ericsson undersökte i sin 
studie “Samband mellan motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer” sambandet mellan utökad 
fysik aktivitet och motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (Ericsson, 2014, s.83). 
Ericsson studerade 220 elever i årskurs ett till årskurs tre i en grundskola, och där målsättningen 
var att följa upp elevernas skolprestationer genom att de fick utökad fysisk aktivitet under skoltiden. 
Studien var en observationsstudie som skedde genom att jämföra två elevgrupper i skolan. Den 
första var en interventionsgrupp som undersöktes genom att de dagligen fick delta i en obligatorisk 
idrottslektion samt extra fysisk aktivitet cirka 45 minuter sammanlagt. Den andra var en 
kontrollgrupp som undersöktes genom att eleverna fick skolans vanliga idrottslektioner cirka två 
gånger i veckan.  

Ericssons studieresultat visade att eleverna i interventionsgruppen fick bättre resultat än eleverna 
i kontrollgruppen i de nationella proven i svenska och matematik. Detta sågs tydligt i deras läs-och 
skrivförmågor samt i deras rumsuppfattning och taluppfattning. Ericssons slutsatser visade vikten 
av att eleverna tidigt erbjuds utökad fysisk aktivitet för att öka sin kunskapsinlärning (Ericsson, 
2014, s. 98).  
    Sedan tog Fritz vid och utgick från samma Bunkefloprojektet som Ericsson. Fritz presenterade 
även i sin avhandling ”Physical Activity During Growth-Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic 
Performance,” sambandet mellan fysisk aktivitet och kunskapsinlärning (Fritz, 2017, s. 37). Han 
undersökte kroppens ben och muskelstyrka och om risken för frakturer minskar med fysisk 
aktivitet. Dessutom undersökte han hur akademiska prestationer påverkas av fysisk aktivitet (Fritz, 
2017, s. 37). Fritz studie handlade om fyra olika skolor; tre skolor ingick i kontrollgruppen och en 
skola ingick i interventionsgruppen. I början hade alla fyra skolor den fysiska aktiviteten som det 
står i riktlinjer i Lgr11 det vill säga två idrottslektioner i veckan. I interventionsgruppen följdes 
eleverna upp efter att de hade utövat 45 minuters idrottslektion per skoldag från första klass till 
årskurs nio. Detta ingick i Bunkefloprojektet. Kontrollgruppen var de tre andra skolorna som hade 
vanlig fysisk aktivitet. Fritz jämförde elevernas slutbetyg i årskurs nio i interventionsgruppen med 
elevernas slutbetyg i årskurs nio i kontrollgruppen. Han jämförde även elevernas slutbetyg i årskurs 
nio i interventionsgruppen med elevers slutbetyg i årkurs nio under tidigare år i samma skola och 
med alla elevers slutbetyg i årskurs nio i Sverige under samma period som han utförde sitt projekt.  
    Studiens resultat visade att eleverna i interventionsgruppen blev redo för fysisk aktivitet i 
jämförelse med kontrollgruppen efter det första året som projektet pågick. De hade ökad risk för 
frakturer i början av projektet och denna risk sjönk sedan för varje år som projektet pågick.  
I interventionsgruppen kunde man urskilja en utveckling av flickorna skelett men ingen sådan 
effekt registrerades hos pojkarna. I interventionsgruppen hade både flickor och pojkar förbättrat 
utveckling av muskelstyrkan i jämförelse med kontrollgruppen. I interventionsgruppen hade 
pojkarna ett förbättrat slutbetyg i årkurs nio samt minskade antal elever som inte klarade 
behörighetskraven till gymnasiet men ingen förbättring regisserades hos flickornas slutbetyg i 
årskurs nio (Fritz, 2017, s. 57). Han såg att flickorna fick bra resultat i skolan redan från första klass, 
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då ingen stor utveckling märktes på deras slutbetyg. Fritz slutsatser visade att det finns en koppling 
mellan fysisk aktivitet och skolprestationer men orsakerna till den kognitiva förmågan är oklara än.  
Forskaren Pernilla Hedström undersökte i sin fallstudie “Hälsocoach i skolan” effekten av fysisk 
aktivitet på eleverna i en grundskola under två år (Hedström, 2016, s. 22). I studien undersöktes 
fyra klasser i fyra olika skolor, två klasser var en interventionsgrupp som hade en extra hälsocoach 
och två andra klasser var en kontrollgrupp som inte hade en hälsocoach (Hedström, 2016, ss. 19–
20). Hälsocoachen hade i uppdrag att främja elevers dagliga fysiska aktiviteter genom att planera 
för två idrottslektioner i veckan och för fler goda möjligheter för eleverna att kunna vara fysiskt 
aktiva i skolan Resultatet visade att idrottslektionerna i interventionsgruppen hade stor påverkan 
på elever som hade hög frånvaro på dessa lektioner att vara med i den fysiska aktiviteten. Eleverna 
upplevde att den fysiska aktiviteten som de fick utanför idrottslektionerna har stor påverkan då de 
fick mer energi till andra lektioner (Hedström, 2016, s. 169).   
I Hedströms studieslutsatser framkom att varje grundskola behövde erbjuda eleverna minst 60 
minuters fysisk aktivitet varje dag (Hedström, 2016, s. 196). Det var av vikt att varje personal på 
skolan samverkade med varandra och jobbade likartat vad gällde hälsa och fysisk aktivitet.  
All personal på skolan behövde delta i en regelpund hälsokurs för att utveckla sin kompetens kring 
hälsa och fysisk aktivitet (Hedström, 2016, s. 196). Skolpersonal behövde även göra eleverna 
delaktiga och engagerade i hälsofrämjande aktiviteter. Detta gjordes på ett lekfullt sätt utifrån deras 
nivå.  
    En amerikansk studie av forskarna Heather Erwins, Alicia Fedewas och Soyeon Ahns (2013) 
“Student Academic Performance Outcomes of a Classroom Physical Activity Intervention: A Pilot Study” 
undersökte effekten av fysisk aktivitet på elevernas studieresultat i grundskolan (Erwin, Fedewa & 
Ahn, 2013, s. 111). Studien följde upp 29 elever i årskurs tre uppdelade i två grupper. En 
interventionsgrupp som hade extra fysisk aktivitet i form av rörelsepauser cirka tjugo minuter per 
dag utöver idrottslektionerna. En kontrollgrupp hade fysisk aktivitet i form av två idrottslektioner 
per vecka. Studiens resultat visade att eleverna i interventionsgruppen som hade extra fysisk 
aktivitet förbättrade sin läsutveckling och fick ett bättre resultat på provet i matematik än de elever 
som hade vanlig fysisk aktivitet två dagar i veckan. Studieslutsatser sammanfattades med att 
rörelsepauser påverkade eleverna positivt. (Erwin, Fedewa & Ahn, 2013, s. 120).  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Vår studie utgår från det sociokulturella perspektivet och i denna del kommer vi behandla 
begreppen kulturella redskap, mediering och approppiering. 

5.1 Sociokulturella perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet är kunskaper och färdigheter som byggs upp genom interaktion 
med andra människor. Ett exempel är när barn får göra fysisk aktivitet tillsammans med andra barn. 
Interaktion är drivkraften i utvecklingen. Pedagogen Lev Vygotskij menar att barnens samspel med 
omgivningen är grunden för utvecklingen som individ (Säljö, 2014, s. 297). Genom det 
sociokulturella perspektivet vill vi belysa hur barnens fysiska aktivitet påverkar kunskapsinlärning 
eftersom i interaktion med andra människor utvecklas barnet. Med hjälp av den här teorin kan vi 
med andra ord belysa den fysiska aktivitetens påverkan på inlärningsprocessen i grundskolan. Detta 
kommer att göras med hjälp av den begreppsapparat som tillhör.  

5.1.1 Kulturella redskap 

Ett av de främsta begreppen inom det sociokulturella perspektivet är kulturella redskap. I antologin 
Lärande, skola, bildning skriver Roger Säljö om hur människor använder kulturella redskap i just 
inlärningsprocesser (Säljö, 2014, s. 298). Enligt det teoretiska ramverket sker nämligen den 
mänskliga inlärningen genom just olika typer av kulturella redskap: språkliga och fysiska. Genom dessa 
redskap kan människan förstå sin omvärld samt hur hen ska kunna reagera i samhället. Språkliga 
redskap kan definieras som symboler, tecken eller teckensystem som man använder för att tänka 
och kommunicera med andra. De är varierade och kan användas i olika sammanhang exempelvis, 
bokstäver, siffror, begrepp och språk (Säljö, 2014, s. 299). Fysiska redskap innefattar de produkter 
som man har skapat för att fylla en viss funktion eller syfte (Säljö, 2014, s. 300). Ett exempel på 
fysiska redskap är kroppen, papper, oenna och dator.  

    Morgonpuls för elever i skolan, alltså fysisk aktivitet på morgonen, är ett exempel som visar hur 
fysisk aktivitet kan användas som fysiskt redskap. Genom detta visar läraren olika rörelser för 
eleverna som de sedan ska träna sin kropp på för att bli automatiserad. Språkliga redskap har alltid 
en historia och utvecklas inom olika kulturer (Säljö, 2014, s. 300). Detta kan komma till uttryck när 
eleverna efter morgonpuls ska diskutera vikten av att öva rörelser, och på så sätt ska de lära sig 
detta genom språkliga redskap. Säljö presenterar utifrån det sociokulturella perspektivet att de 
språkliga och fysiska redskapen är överlappande som utgör varandras förutsättningar (Säljö, 2014, 
s. 300). 

5.1.2 Mediering 

Mediering är hjälpmedel som vi använder i våran vardagliga verksamhet (Forssell, 2005, s. 118). 
Säljö menar nämligen att: ”Människor tänker med hjälp av medierande redskap. Det kan vara 
symboler, ett tecken eller teckensystem som vi använder för att tänka och kommunicera med” 
(Säljö, 2014, s. 299).” När en lärare väljer rörelsepaus som ett hjälpmedel under en matematiklektion 
medierar läraren situationer för kunskapsinlärning. 

Språket är medierande, det vill säga språket blir ett verktyg eller ett redskap för 
kunskapsinlärningen (Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor & Wehner –Godée, 
Christina, 2008, s. 31). Barnet är beroende av kommunikation med lärare för att lära sig olika 
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samspelsregler, vilket utvecklar deras föreställningar och kunskaper, de vill säga de språkliga 
redskapen. Barn i kontakt med omvärlden använder sig av de språkliga och fysiska redskapen som 
är tillgängliga i sin vardag (Säljö, 2014, s. 298).  

5.1.3 Appropriering 

Appropriering är ett begrepp som belyser olika inlärningsprocesser inom ramen för det 
sociokulturella perspektivet, och då för att förstå kunskapsinlärning. Säljö använder appropriering 
som ett generellt ord för kunskapsinlärning som innebär att barnet blir bekant med, lär sig bruka 
språkliga och fysiska redskap och förstå hur medierar världen (Säljö, 2014, s. 303). 

När vi är i sociala sammanhang kan vi alltså lära oss att appropriera kunskap från andra 
människor i samspelssituationer. Genom att eleverna går på studiebesök tränar elever på att 
använda kulturella redskap. När de kommer tillbaka utnyttjar den fysiska aktiviteten som 
kunskapsinhämtning.  

Sammanfattningsvis vill vi belysa vikten av olika inlärningsprocesser som kan enligt Vygotskij 
ses som sociala sammanhang som har mål att befästa tänkande. Dess begreppsapparat kan ses som 
nyckeln till kunskapsinlärning som ger förutsättningar för att förstå processer i samhället (Säljö, 
2014, s. 304).  
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6. Metod 

I detta avsnitt redovisar vi studiens metod samt bakomliggande orsaker till valet av metod, 
utformning av frågor och intervjuer, urval av deltagare, intervjusituation, forskningsetiska 
principer, studiens validitet och reliabilitet samt analysupplägg.  

6.1  Kvalitativa  intervjuer   

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att intervjufrågorna är enkelt utformade men ger 
komplexa svar det vill säga: innehållsrikt material att undersöka. Intervjufrågor av denna karaktär 
ger alltså ett rikt material som ger många intressanta skeenden, åsikter och mönster (Trost, 2010, s. 
25). Eftersom vi vill undersöka hur lärare upplever att deras elevers kunskapsinlärning påverkas av 
fysisk aktivitet passar den här metoden vår stuide väl, detta då kvalitativa intervjustudier just kan 
bidra med rikt och varierat innehåll (Trost, 2010, ss. 31–32).   

I våra intervjuer är åtta stycken verksamma lärare. Enligt Trost kan det vara en fördel för studien 
med få intervjuer då materialet blir mer lätthanterligt ju färre intervjuer som görs, vilket också 
medför att det är lättare att få en överblick (Trost, 2010, s. 143).   

6.1.1 Utformning av frågor och intervjuer   

Vi väljer att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Intervjun följde en intervjuguide (se Bilaga 
1) för att det inte ska bli för många intervjufrågor. Vi vill att intervjuerna ska flyta på väl och att 
intervjufrågorna ska vara väl genomarbetade. Enligt Trost bör intervjuguiden inte innehålla färdiga 
frågor utan mer vara uppdelade i områden som forskaren tänker undersöka. Standardisering 
innebär att man ställer samma frågor till samtliga som man intervjuar. Låg grad av standardisering 
innebär att man tar frågorna i den ordning som passar och den intervjuade får gärna styra 
ordningsföljden, följdfrågor kan formuleras av tidigare svar (Trost, s. 39, 71).  

6.1.2 Urval av deltagare  

Vårt urval av deltagande lärare utgår från vad Trost kallar “bekvämlighetsurval” (Trost, 2010, s. 
140). Bekvämlighetsurval är en metod som innebär att forskaren använder sig av tillgängliga 
intervjupersoner och tycks lämpade för sin undersökning. Vårt urval bygger på att försöka få 
legitimerade ärare som jobbar med lågstadieelever från olika skolor i området. Vi väljer att först 
skicka en intresseanmälan till olika skolor. Sedan väljer vi att intervjua fyra lärare från en skola som 
har utökad fysisk aktivitet och fyra lärare i andra skolor som har vanlig fysisk aktivitet. Vi kontaktar 
lärarna via mail för att få veta om det finns möjligt att intervjua dem. Vid visat intresse för vår ska 
vi även skickas ytterligare ett mail med extra detaljer för att förbereda dem för nästa steg. Mailet 
innehåller detaljer som beskriver intervjuns tid, plats och dokumentation samt det etiska intyget för 
vår studie. 

6.1.3 Intervjusituation  

Intervjuerna genomförs i skolan där lärarna ska intervjuas på sina arbetsplatser efter skoltiden. I 
bok “Kvalitativa intervjuer” belyser Trost vikten av att lärarna ska känna sig trygga i en lugn och 
ostörd miljö för att kunna delta aktivt i intervjun (Trost, 2010, s. 65). I de åtta intervjutillfällena 
delar vi intervjuarens roll jämt. Elisabeth ska ha ansvar för att intervjua fyra lärare i skolan som har 
vanlig fysisk aktivitet och Lara ska ha ansvar för att intervjua fyra lärare i skolan som har utökad 
fysisk aktivitet. Vid de intervjutillfällena väljer vi att använda ljudupptagare, vilket är det vanligaste 
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sättet att registrera en intervju. Genom detta ska vi inte bli i behov att göra en massa anteckningar 
utan istället ska koncentrera oss mer på frågorna och lärarnas svar (Trost, 2010, s. 74). Vi anser att 
de inspelade intervjuerna ska ge oss möjligheten att kunna lyssna på dem efteråt flera gånger, få 
med pauser och transkribera dem. 

6.2 Forskningsetiska principer  

För att säkra deltagarnas integritet bör forskningsetiska principer tas i beaktande. Vi har utgått från 
Trost etiska principer (Trost, 2010, ss. 123–130). Den första principen handlar om att deltagarna i 
studien informeras om undersökningens syfte. Deltagarna ger sitt samtycke till att bli intervjuades 
samt att deltagande är frivilligt och när som helst kan avbryta sin medverkan. Informanterna ska 
även informeras om var studien ska publiceras och vem som har tillgång till studiens material. Den 
andra principen är konfidentialitet som handlar om deltagarnas rätt till anonymitet. Utför man 
kvalitativa intervjuer ska deltagarnas privata integritet skyddas. Den tredje principen handlar om att 
deltagarna ska framstå från deras bästa sida och på ett positivt sätt. Den fjärde principen är 
forskarens roll som handlar om att ta hänsyn till likväl etik som moral i sitt vetenskapliga 
förhållningssätt. 

6.3 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet innebär att studiens resultat är tillförlitlig, det vill säga att man kan göra samma 
studie flera gånger men man kan ha samma mätresultat (Trost, 2010, s. 131). Det betyder att 
studiens resultat inte ska påverkas av andra förhållanden som exempelvis att intervjusituationen 
skiljer sig åt mellan deltagarna. Begreppet validitet innebär i vilken grad studien mäter det som avses 
att mäta (Trost, 2010, s. 133). I vår studie väljer vi att använda oss av en intervjuguide (se bilaga 1) 
för att ställa samma frågor till lärarna, vilket gör att intervjuerna ska bli reliabla. Intervjuguiden 
består av frågor som är kategoriserande under olika tema. Dessa frågor utgår från våra 
frågeställningar som handlar om lärarens erfarenheter om hur fysisk aktivitet påverkar elevernas 
kunskapsinlärning. De färdiga frågorna i intervjuguiden samt intervjusituationen stärker studiens 
reliabilitet. Detta stärker även validitet då vår studie mäter det som planeras att mäta. Vår studie är 
tydligt utformad, vilket gör att den ska kunna genomföras och ge samma resultat i ett annat tillfälle. 
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7. Resultat och analys av delstudie 1 och delstudie 2   

Här presenteras en analys av de insamlade materialen i form av lärarintervjuer av lärare verksamma 
i grundskolan.  

7.1 Delstudie 1  

De intervjuade klasslärarna garanteras anonymitet och får namn som Klasslärare 1, 2, 3 och 4 och 
är verksamma på Skola 1. I denna delstudie används begreppsapparat från sociokulturellt 
perspektivet som ett verktyg i analysen. Begreppsapparat som används är kulturella redskap: fysiska 
redskap och språkliga redskap samt mediering och appropriering. Delstudie 1 är skriven av 
Elisabeth Rettne. Kapitlet sammanväver resultat och analys löpande.  

7.1.1 Fysisk aktivitet 

Enligt de intervjuade lärarna kan jag sammanfatta att Skola 1 har fysisk aktivitet i form av utflykt 
en gång i veckan, en idrottslektion och två raster per dag samt egna rörelsepauser under lektioner.  

Skola 1 har en idrottslektion per vecka en timme per gång. Sedan två stycken 30 minuters raster 
per dag. Klasslärarna på Skola 1 har en enhetlig syn på fysisk aktivitet: rörelse med kroppen.         

 Klasslärare 1 vidareutvecklar även begreppet fysisk aktivitet som rörelseglädje: “Fysik aktivitet 
ska man ta vara på och utveckla” (Klasslärare 1).” Klasslärare 1 menar vidare att fysisk aktivitet 
utvecklar elevernas motorik, samarbete och koordination.  ”Som kroppen… liksom…Ah … Du 
har ju förbrukat energi när du har rört på dig mycket. Då måste du tillföra energi och vätska” 
(Klasslärare 1).” Med detta citat menar hen att fysisk aktivitet är en energiförbrukning.  

   Klasslärare 2 menar att: ”För att de ska orka sitta och koncentrera sig behöver man ta pauser 
där de kan leka och ha kul och tänka på annat” (Klasslärare 2).” Klasslärare 2 menar således att 
barnen behöver röra på sig för att orka lära sig och ta vara på rörelseglädjen. Klasslärare 1 kopplade 
rörelse till inlärning: ”Den kopplingen som är: Rör med kroppen, det fastnar i knoppen” 
(Klasslärare 1).” Enligt den här läraren används fysisk aktivitet som ett hjälpmedel för att väcka 
elevens hjärna och öka sin kunskapsinlärning. Det betyder alltså att klasslärarna bidrar med, alltså 
medierar fysiska verktyg som eleverna approprierar.  

Gällande frågan om hur klasslärarna planerar för att arbeta med fysisk aktivitet i skolan svarar 
Klasslärare 1 att den planeras terminsvis och veckovis. “Ja så har läroplanen som är som en 
ledstjärna” (Klasslärare 1).” Klasslärare 3 menar att Skola 1 har de vanliga idrottslektioner men hen 
planerar in gruppstärkande lekar.  

 

Vi har ju våra idrottslektioner. Det finns en hälsogrupp på skolan som ordnar lite olika aktiviteter. Det finns 
schemalagda som återkommer varje termin med till exempel skoljogg och friluftsdagar. På hösten och våren 
[sic] skridskoåkning eller friidrott (Klasslärare 3). 

Klasslärare 1 har en tanke att fysisk aktivitet blir bara viktigare och viktigare. Klasslärare 1 kan 
även utnyttja den fysiska aktiviteten genom att planera in små pass som bryter av lektionen för att 
sedan hittar eleverna tillbaka till sitt fokus igen. Klasslärare 1 och Klasslärare 3 menar att det finns 
olika medierande sätt av fysisk aktivitet i skolan exempelvis genom idrottslektioner och små 
rörelsepass som bryter av lektionen. 
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Ja. Så kan man väl tänka sig fortsätta utveckla det hela. Och kanske lägga in. Lägga in små pass. Just den här 
kopplingen med inlärningen va att man bryter av i klassrummet (Klasslärare 1).  

 

Den fysiska aktiviteten kan vidareutvecklas på olika sätt enligt flera av klasslärarna. Klasslärare 4 
nämner att den fysiska aktiviteten kan utvecklas genom att utgå från elevernas tankar och idéer om 
den fysiska aktiviteten:   

 

Jo man kan utveckla den genom att lyssna på barnen. De har alltid nya grejer som det här Tiktok tex. Man får 
nya idéer. Jag som gillar musik. Undervisar inte musik som ämne. Men använda den som ett sätt att motivera 
barnen. Ibland kollar vi på olika musik som hip hop, dans, rap tex. Men när jag ser på det här Tiktok jag ser en 
blandning mellan de olika typer av stil av musik.  Ah. Det är intressant faktiskt hur barnen röra på sig. Imitera 
med musik i bakgrunden. Man utvecklas i samspel med dem (Klasslärare 4). 

 

Klasslärare 4 anser att elevernas tankar och ideer om fysisk aktivitet hjälper eleverna att bli 
medvetna, då anses dessa tankar som ett medierande språkligt redskap av fysisk aktivitet.  

Idrottslektionerna enligt Klasslärare 3 bestäms av idrottslärarna: “På idrottslektionerna då tror 
jag det är mest styrt” (Klasslärare 3).” Klasslärare 1 menar att eleverna får bestämma innehållet 
under den fysiska aktiviteten: den bör vara ett demokratiskt arbete. Exempelvis kan eleverna 
bestämma vilken lek de vill leka och till vilken park de vill gå. Hen vill att eleverna ska vara delaktiga 
och få välja aktivitet. “Så att de blir delaktiga så på ett demokratiskt sätt. Till exempel vilken park 
de vill gå till. Då kanske de har varit på tre parker som de känner och så får vi lotta” (Klasslärare 
1).”  

Klasslärarna i Skola 1 har en gemensam tanke om att fysisk aktivitet påverkar hela gruppen och 
gemenskapen. De blir ”glada”, ”pigga” av fysiska aktiviteten på morgonen samt efter lunch, och 
eleverna blir därmed mycket lugnare.  

Gemensamt mål för klasslärarna i Skola 1 är att eleverna ska må bra. Eleverna ska få möjlighet 
till rörelse varje dag: “Det är bra för barnen, lärandet och bra för rörelsen. sen man förebygger 
stress också” (Klasslärare 4).” Klasslärare 4 menar att fysisk aktivitet förebygger stress hos eleverna. 
Hen menar även att fysisk aktivitet är bra för kunskapsinlärning. Detta går att identifiera som att 
eleverna lär sig alltså approprierar tack vare de fysiska verktyg som fysisk aktivitet kan ge. 

Två klasslärare anser att fysisk aktivitet kan kopplas till de teoretiska ämnena i skolan. Då 
använder de sig av utelektioner med tärningar som de kallar ”stortärningar”. På dessa lektioner får 
barnen röra på sig när de slår tärningen och springa ett varv runt bänkar när de får sin siffra på 
tärningen. Med tärningarna lär sig barnen addition. Målet med aktiviteten ska vara tydligt kopplat 
till temat som matematik och rörelse. Det här blir ett exempel på hur läraren medierar fysisk 
aktivitet till eleverna för att öka sin kunskapsinlärning. Läraren medierar fysiska redskap av fysisk 
aktivitet exempelvis tärningar och att använda kroppen. Läraren medierar även ett språkligt redskap 
exempelvis instruktioner om lekens regler. Detta går att identifiera som att eleverna lär sig hur 
tärningarna används i additionsleken alltså att appropriera. 
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Klasslärare 2 säger att eleverna kan kommunicera när de gör samarbetsövningar tillsammans: 
“Ah. Det är en bra fråga. Ah det får vi in de kommunicerar ju när man gör sammarbetsövningar 
med varandra" (Klasslärare 2).”  

Även Klasslärare 4 menar att fysisk aktivitet kan kopplas till de teoretiska ämnena. Det hen gör 
är att omsätta det teoretiska i praktiken:  

 

Vi ska koppla matteämne till fysisk aktivitet då kan vi om vi kör med den här Miniröris då kan vi lyssna på den 
skivan och visa det finns en karta också med massor med rörelser att visa barnen och vi kör och barnen hör 
och gör tillsammans (Klasslärare 4). 

 

Klasslärare 4 erbjuder fysiska aktivitet på olika sätt exempelvis Miniröris som är ett 
gymnastikpass. Med detta medierar läraren en annan variant av fysiska och språkliga redskap. 

 

7.1.2 Kunskapsinlärning 

 

Klasslärarna i Skola 1 förklarar kunskapsinlärning på olika sätt. Klasslärare 1 beskriver den genom 
att introducera ett exempel på hur eleverna lär sig kunskap:  

 

Man tänker att rörelse då och att ett barn som har börjat hoppa hopprep. Eller säger att den inte kan hoppa 
hopprep. Och så tränar vi och tränar. Och så helt plötsligt så är det automatiserat. Kan hoppa fem hopp. Ja det 
är väl en kunskap. Då har de lärt sig det (Klasslärare 2).  

 

Klasslärare 2 beskriver att hen jobbar med kunskapsinlärning hela tiden. Hen arbetar med till 
exempel alfabetet och hur man formar bokstäver i svenskämnet. Klasslärare 2 beskriver vidare att 
hen brukar erbjuda hjälp på olika sätt för att lösa en uppgift och lära sig ut av det:   

 

Vi jobbar ju mycket med svenska. Alltså alfabetet och hur man formar bokstäver. Hur de låter bokstäverna. 
Vilka ord de kan bilda och sedan även meningar. Jag tycker att kunskap. Nu kanske jag behöver kolla upp vad 
kunskap är. Men att det är väldigt brett. Att ta till sig vad kunskap är för någonting. Det blir så mycket. Så ah. 
Matematik. Addition och subtraktion. Vad det betyder. Men just subtraktion minus. Att man tar bort. Men att 
addition att man lägger till. Det där har vi hållit på med mycket. Ja men kunskap att man ger dem verktyg för 
hur man kan lösa saker och vad saker och ting betyder (Klasslärare 2).  

 

Klasslärare 3 i sin tur presenterat att det ska vara traditionell undervisning inom skolverkets ram. 
Det betyder att hen inte erbjuder mer fysiska aktiviteter än det som planeras:   

“Jag skulle säga ganska traditionell undervisning i klassrummen. Att man håller ihop klassen och 
arbetar på olika sätt i klassrummet. Inom klassens ram” (Klasslärare 3).” Klasslärare 4 menar 
däremot att undervisningen inte ska vara traditionell. Detta sker genom att försöka väcka elevernas 
nyfikenhet och anpassa undervisningen för barnens olika behov. Detta sker genom att erbjuda olika 
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sätt av undervisningen för att utveckla elevernas kunskapsinlärning. Då anses detta som en form 
av mediering.  

 

 Man ska utveckla sin undervisning. Barnen är olika. Olika behov. Hur skulle man anpassa sig och anpassa 
undervisningen efter barnens behov. Undervisning ska inte vara traditionellt. Man ska vara mycket kreativ. Bara 
för att förutse barns behov (Klasslärare 4).   

 

Fler av klasslärarna i Skola 1 upplever att elevernas kunskapsinlärning påverkas av daglig fysisk 
aktivitet. Klasslärare 1 märker att det bara är positivt för koncentrationsförmågan. Hen märker att 
eleverna blir glada och får lättare att lära sig: “Både det här koncentrationsförmågan att orka sitta 
och lyssna, att orka jobba. Att orka påbörja och känna sig motiverad, avsluta. Ja. Så det är positivt 
det” (Klasslärare 1).” 

Klasslärarnas intervjuer belyser att det finns elever i skolan som inte gilla fysisk aktivitet. 
Klasslärare 1 hanterar den negativa inställningen till fysisk aktivitet hos eleverna genom att 
uppmuntra dem med ord som höjer deras självförtroende. Genom att läraren ger eleverna positiva 
ord om fysisk aktivitet medierar hen ett språkligt redskap till dem. När eleverna ökar sin 
förtrogenhet med hur språkligt redskap används approprierar de. “Då försöker man locka och 
pocka och liksom peppa. Ja men titta nu kunde du hoppa. Du kunde sno repet och kliva över. Ja 
men titta nu kunde du hoppa. Du kunde sno repet och kliva över” (Klasslärare 1).” Klasslärare 2 
hanterar den negativa inställningen genom att hjälpa eleverna för att lyckas och övervinna rädslan. 
När de har dansstop försöker Klasslärare 2 att få med alla elever genom att börja dansa själv: “Man 
försöker ju peppa dem åh försöka få med dem åh kanske även om det är dansstopp och det är 
någon som inte vill vara med och dansa. Att man börjar dansa själv och kanske dansa med den 
eleven” (Klasslärare 2).” I dansstop anses lärarens rörelseinstruktioner som ett språkligt redskap 
och barnen använder sin kropp som ett fysiskt redskap. Eleverna lär sig dansa genom att 
approppriera fysiska och språkliga redskap. Klasslärare 4 beskriver att några elever är överviktiga, 
vissa är lata och vissa är inte fysisk aktiva. Då löser klasslärarna det genom att ha enklare lekar eller 
gå till en närbelägen plats: “Vissa är inte fysiska och röra på sig. Kanske några är övervikt. Då det 
är jobbigt för dem att röra på sig.” (Klasslärare 4).”  

Gällande frågan om hur stor påverkan den fysiska aktiviteten har för kunskapsinlärningen 
beskriver klasslärarna det olika. Klasslärare 2 anser att undervisning även ska ha lugna inslag för att 
eleverna lär sig bättre. Hen menar att variation är bra för eleverna: “Att både sitta och ta det lugnt 
för att få in kunskap. Man kan inte bara vara hyperaktiv fortsätter klasslärare 2 utan man måste 
kunna vara lugn och sansad och sitta still” (Klasslärare 2).” Däremot menar Klasslärare 3 att den 
fysiska aktiviteten gynnar kunskapsinlärningen. Detta anses som att läraren medierar fysisk aktivitet 
för att eleverna ska appropriera kunskapsinlärning: “Ja jag tror att det gynnar kunskapsinlärningen. 
All inlärning” (Klasslärare3).” Klasslärare 4 menar även att hjärnan mår bra när man rör på sig. 
“Bara som jag sa att både kroppen och hjärnan mår bra när man rör på sig” (Klasslärare 4).” I Skola 
1 sker utvärderingen av fysisk aktivitet i relation till kunskapsinlärning muntligt enligt Klasslärare 
1. Hen observerar hur mycket eleverna orkar att jobba under lektionen efter att de tar den fysiska 
aktiviteten: “Som kanske tidigare har varit oroliga och inte orkat. De har inte haft orken och 
motivation, men helt plötsligt så har de faktiskt det. Vi har utvärderat muntligt tillsammans” 
(Klasslärare 1).” I Skola 1 kan klasslärarna vidareutveckla sitt arbetssätt med fysisk aktivitet i relation 
till kunskapsinlärning på olika sätt. Enligt klasslärare 1 kan det vidareutvecklas genom att ha fler 
utelektioner: “Man kan ha nästan alla ämnen utomhus. Man kan ta med sig naturfrågor/mattefrågor 
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utomhus. En mattefråga kan vara att gå och hämta en pinne som är längre än din arm” (Klasslärare 
1).” Klasslärare 2 vidareutvecklar arbetssätt med fysisk aktivitet genom att eleverna kan få fler 
mikropauser och göra några övningar för att se om det blir skillnad i hur de presterar: 

 

Att man då efter en kvart tio skulle ta mikropauser. Åh. Göra några övningar. Att man ställer sig upp, kör några 
ramsor, kasnkespringer ett varv eller springer ett varv eller ja gör någon fysisk aktivitet och sedan återgår till 
arbetet för att se om de blir mer fokuserade och lär sig mer om det de arbetar med (Klasslärare 2).  

 

Klasslärare 3 har en idé om hur man kan vidareutveckla den fysiska aktiviteten: ”Ja man kanske 
mer skulle kunna göra någon slags studie, jämförelse och se om det är en känsla eller att det 
verkligen är så att de lär sig mer efter att de har varit ute och rört på sig” (Klasslärare 3).” Enligt 
klasslärare 4 kan lärarna gå på kurs, använda Youtube och gå på träningspass för att vidareutveckla 
den fysiska aktiviteten i relation till kunskapsinlärning. “Man kan gå på kurs, Youtube, träningspass 
och sådär. Man kan gå på kurs och säkert. Finns nya forskning också om det” (Klasslärare 4).”  
Detta visar att Klasslärare 3 och Klasslärare 4 är i behov av att få nya information för att kunna 
mediera fysisk aktivitet på ett fungerande sätt som påverkar positivt på elevernas kunskapsinlärning. 

De olika klasslärarna i Skola 1 har olika tankar om hur de kan uppmärksamma den fysiska 
aktivitetens betydelse för kunskapsinlärningen för sina elever. Klasslärare 1 menar att exempelvis 
informationsmöten och föräldramöten kan bidra till detta. Då kan hen ta upp som en punkt hur 
viktigt det är: “Då kan man ju när vi har informationsmöten, föräldramöten med de nya barnens 
föräldrar där och så. Ta upp det som en punkt hur viktigt det är” (Klasslärare 1).” Klasslärare 2 har 
en idé att se på de elever som är mer fysiskt aktiva och dem som inte är lika aktiva. Hen har sett på 
sina elevers kunskapsinlärning att de presterar bättre under Bornholm, svenska, matematik, 
samhällskunskap och naturkunskap när de rör på sig: “De som rör på sig mer och har aktiviteter 
utanför skolan om dem presterar bättre under Bornholm och svenska och svenska och matematik 
och SO och NO” (Klasslärare 2).” Detta citat belyser vikten av att läraren medierar fysisk aktivitet 
som ett hjälpmedel för att eleverna ska lära sig alltså att appropriera.  

 

7.2 Delstudie 2   

De intervjuade klasslärarna garanteras anonymitet och får namn som Klasslärare 5, 6, 7 och 8, och 
är verksamma på Skola 2. I denna delstudie används begreppsapparat från sociokulturellt 
perspektivet som ett verktyg i analysen. Begreppsapparat som använd är kulturella redskap; fysiska 
redskap och språkliga redskap samt mediering och appropriering. Delstudie 2 är skriven av 
Lara Tanous. Kapitlet sammanväver resultat och analys löpande.  

 

7.2.1 Fysisk aktivitet  

I Skola 2 har barnen fysisk aktivitet i form av morgonpuls på gården och två idrottslektioner samt 
egna rörelsepauser under lektionerna. Skola 2 har morgonpuls som start på skoldagen cirka 7–10 
minuter, två idrottslektioner i veckan cirka 50 minuter per lektion och rörelsepauser cirka 5–15 
minuter per lektion.   
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Gällande fysisk aktivitet Klasslärare 6 menar att fysisk aktivitet innebär att eleverna ordentligt 
får röra på sig för att höja pulsen. “Det innebär att röra på kroppen för att få lite puls. Höja 
pulsen” (Klasslärare 6).” Klasslärare 7 anser fysisk aktivitet som ett hjälpmedel som positivt 
påverkar eleverna. Detta kommer från sin läsning om en undersökning som handlar om hur fysisk 
aktivitet på morgonen hjälper eleverna att fokusera mer och justera skoldagen. 

   

      Jag tycker att jag har stor påverka just att man har en forskning läst, ser att träna barn aktiva hjärna liksom fysisk 
aktivitet som krävs för att orka och känner man att orka på sin kropp och sina tankar. Vi har lite bra och skönt 
att man vet att det finns forskning som tänker på vikten av fysisk aktivitet. Jag har inte så mycket att säga men 
det är så (Klasslärare 7).  

 

Hen visar även vikten av en rörelsepaus under lektionen för att få elevernas 
uppmärksamhet. Flera av lärarna nämner en och samma undersökning som de tagit del av, som 
handlar om hur just fysisk aktivitet på morgonen hjälper eleverna att fokusera mer och justera 
skoldagen. Klasslärare 7 menar att det är en vinst av att offra en del av lektionstiden för att eleverna 
tar rörelsepauser och hittar sitt fokus igen. Rörelsepausen identifieras som ett medierande redskap 
som gynnar elevernas kunskapsinlärning:  

 

Det finns mycket fördelar i skolan tycker jag även om vi har en mattelektion på 60 min vi lägger in en rörelsepaus 
på kvart. Så kan man tycka att ha en mattelektion på 45 min istället för 60 min. Men det jag vinner är den tiden 
när vi har ett effektivt jobb där vi lär oss nånting istället för att måste påminna att hålla fokus på den saken 
(Klasslärare 7).  

 

Gällande frågan om hur fysisk aktivitet planeras i Skola 2 förklarar Klasslärare 6 att schemalagda 
idrottslektioner planeras av idrottslärarna och morgonpulsen av ledningen med hjälp av årskurs 
5. Hen har en egen planering för rörelsepausen för att på bästa sätt ordnar den fysiska aktiviteten 
för eleverna: “Morgonpuls från ledningen som har ansvar. Rörelsepauser inte är bestämt att man 
ska göra av alla klasser men det uttalats som uppskattas, det är upp till varje lärare” (Klasslärare 
6).”   

Skola 2 har en tillräcklig mängd av fysiska aktiviteter genom morgonpuls, idrottslektioner och 
andra rörelsepauser, men de kan utvecklas på olika sätt enligt Klasslärare 7: “Genom att man hela 
tiden hålla en diskussion för att ingenting ska glömmas bort och samtidigt gör det medvetet hos 
eleverna så det blir naturligt för den” (Klassläraren 7).” Klasslärare 7 anser att den fysiska 
aktiviteten kan vidareutvecklas genom att bli medvetna om vad fysisk aktivitet är och därmed bli till 
en naturlig del av vardagen för eleverna, utan att de behöver tänka på det. Den fysiska aktiviteten 
kan även vidareutvecklas genom att tillåta eleverna att ha en diskussion om denna för att sedan öka 
deras kunskaper. Det här blir då ett exempel på hur läraren medierar fysiks aktivitet genom ett 
språkligt redskap. Klasslärare 8 menar till exempel att det kan vidareutvecklas med hjälp av 
musik: “Gärna med musik lite oftare man märker det genom att barnen ledsnar på att höra samma 
låt” (Klassläraren 8).” Hen menar vidare att det är viktigt att fysisk aktivitet i morgonpulsen 
utvecklas i relation till elevernas utveckling.   
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Fler av klasslärarnas svar visar att idrottslektionernas innehåll bestäms av idrottslärare och 
morgonpuls innehåll bestäms av eleverna från årskurs 5 och den ansvariga personalen.   Klasslärare 
7 menar att:  

 

Det är lite beroende på situationen vad jag ser att eller att signalera att jag behöver göra nånting, det kanske det 
som jag ser i början för att så klart önskemål ibland vill jag bara elevernas önskemål för att man försöka göra 
det då rättvis. Jag erbjuder val så får de rösta mellan dem (Klasslärare 7).  

 

I sin planering för rörelsepauser utgår Klasslärare 7 från situationer under lektionen. Hen 
erbjuder olika val av fysisk aktivitet med olika material som eleverna demokratiskt får bestämma 
vilket de vill göra. Detta går att identifiera som att eleverna kan möta olika fysiska verktyg som 
fysisk aktivitet kan ge under rörelsepauser och att eleverna lära sig använda dessa fysiska redskap. 

Gällande frågan om hur fysisk aktivitet påverkar elevernas dag menar Klasslärare 6 att 
rörelsepauser hjälper de elever som har svårt att koncentrera sig under en lektion. Det förklaras 
med andra ord att istället för att eleverna börjar bli rastlösa under lektionen anser hen att det är 
viktigt att mediera en kort rörelsepaus för att hämta sitt fokus igen.   

 

Det påverkar jättemycket. Man märker att de behöver rörelsepauser genom att de kryper, svårt att koncentrera 
sig och de behöver rörelsepaus. Sedan efter pausen de hittar sin fokus igen så man kan säga att påverkar 
jättemycket att de röra på sig (Klasslärare 6).  
  

Enligt Klasslärare 7 börjar eleverna skoldagen med att använda sin kropp och röra på sig i stället 
för att de går in och sitter stilla. På detta sätt kan de sedan få mer energi som påverkar hela 
skoldagen. Det betyder alltså att läraren medierar fysiska redskap av fysisk aktivitet exempelvis 
kroppen. “Vi startar morgonen liksom att de får använda kroppen i stället för att de får in och sitta 
sig stilla på skolbänk” (Klasslärare 7).”  

I Skola 2 utgår fler av klasslärarna från utvecklingen av elevernas kunskapsinlärning som är ett 
mål som lärarna strävar efter på olika sätt. De beskriver att målet med morgonpulsen och de 
rörelsepauserna är att eleverna lär sig bättre. Morgonpuls och rörelsepauser anses som olika sätt av 
medierande redskap. “Skolans mål att vi vinner hälsoperspektivet, gemensamma starten på 
morgonen genom morgonpuls alla gör och alla på skolan står bakom det hur mycket vi 
vinner” (Klasslärare 7).” Utifrån hälsoperspektivet utgår Klasslärare 7 från att fysisk aktivitet är ett 
sätt för att få pigga och glada elever, vilket i sin tur leder till att de utvecklar sin kunskapsinlärning.  

Klasslärare 7 anser att fysisk aktivitet kan kopplas till de teoretiska ämnena på skolan. Denna 
aktivitet kan kopplas till matematik genom att eleven kan röra på sig och ha samtidigt en 
rumsuppfattning och kroppsuppfattning:  

 

Dels kan det vara man faktiskt redogör matematik till exempel och köra Tabasa. Det man gör liksom under en 
vis tid. Det handlar om att få tidsperspektiv, det handlar om man ska göra rörelser och ha en rumsuppfattning 
om det är inomhus också kroppsuppfattning, hur använder vi kropp och på vilket sätt (Klasslärare 7).  
 

Klasslärare 8 anser även att fysisk aktivitet underlättar undervisningen och kan kopplas till fysik; 
exempelvis kan eleven röra på sig och mäta pulsen: 
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Det är ofta lätt när vi jobbar med fysiken. När barn ska göra undersökningar om sin kropp. Fysik och biologi 
och det där jag kopplar med idrottslärare, där de har också uppgifter på kroppen. För mig är biologi och 
fysiken (Klasslärare 8).  

 

Då anser Klasslärare 8 att de bidrar med fysisk aktivitet för att öka elevernas kunskapsinlärning. 
Detta kan tolkas som att Klasslärare 7 och Klasslärare 8 medierar fysisk aktivitet med olika fysiska 
redskap exempelvis kroppsrörelse. Dessutom medierar de fysisk aktivitet med olika språkliga 
redskap exempelvis instruktioner som kan koppla kroppsrörelsen med rumsuppfattning eller 
kroppsuppfattning. Detta visar även att eleverna lär sig hur de använder dessa fysiska och språkliga 
redskap i rörelseövningar i fysik eller matematik alltså apprppreierar. Tack vare de fysiska och 
språkliga verktyg som fysisk aktivitet kan ge 

  

7.2.2 Kunskapsinlärning  

Klasslärarna i Skola 2 definierar begreppet kunskapsinlärning på olika sätt. Klasslärare 
7 förklarar kunskapsinlärning som att eleverna lär sig kunskaper på olika sätt och använder olika 
förmågor för att lära sig. Hen förklarar även detta begrepp som en process som börjar med en teori 
och slutar med praktiska uppgifter. Processen handlar om hur kunskaper kan omvandlas med hjälp 
av tempo, sinnen och kunskaper som de tar i interaktion med varandra och från andra 
sammanhang: 

  

Det är att kunna hitta en balans att ta teori och praktik kring olika ämnen eller olika uppgifter och sedan kan 
använda och omvandla det in på tempo och sedan processen i kroppen och sedan använda det kunskaper 
som har taget till dig kanske i andra situation eller i andra sammanhang. Så kanske ta med kunskap in i andra 
situation och generalisera det som du har kanske både läst och upplevt gjort och sett och ha med alla olika 
sinnen (Klasslärare 7). 
  

Klasslärare 6 beskriver kunskapsinlärning som väldigt brett. Hen lyfter fram vikten av fysisk 
aktivitet som en nödvändig del av kunskapsinlärningen eftersom den har stor påverkan på kroppen: 

   

Väldigt brett. Det är att lära sig någonting, berätta till någon annan, förklara något, det beror på vilket 
kunskap det är. Det kan vara att man prata någonting, utföra rörelse det är också kunskapsinlärning 
(Klasslärare 6).  
 

Gällande frågan om hur klasslärarna arbetar med kunskapsinlärningen belyser Klasslärare 7 att 
hen arbetar med den på icke traditionellt sätt. Det kan vara teoretiskt exempelvis att eleverna gör 
uppgifter och multimodalt med stöd av exempelvis en film eller fysisk aktivitet.  

 

Jag brukar säga att jag använder mig som smörgåsbord, erbjuder olika sätt både i genomgångar att man har 
både med bild stöd med text att man har kanske ljud, film och berätta för varandra. Det kanske få uppleva 
nånting och sedan man erbjuder övningar och uppgifter där eleverna själva får tänka kanske vill man börja rätt, 
vill utmana sig, vill man ha riktigt kluring. Så man erbjuder smörgåsbord och få in de här olik delarna. En bra 
fråga (Klasslärare 7).  
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En effektiv idé är att Klasslärare 7 använder sig av ett smörgåsbord, vilket kan bidrar med olika 
sätt av genomgångar med hjälp av exempelvis en rörelsepaus.  

Klasslärarnas svar i frågan om kopplingen mellan daglig fysisk aktivitet och 
kunskapsinlärning är varierade: “De påverkas väldigt positivt. Jag tycker att jätteviktigt att de tränar 
sig fysisk aktivitet så det skiljer väldigt mycket när man upplever en promenad ner till stan som tar 
25 min” (Klasslärare 5).” Klasslärare 5 beskriver att det finns en stor skillnad mellan före och efter 
en promenad till studiebesöket. Denna skillnad är en fördel av fysisk aktivitet som leder till god 
kondition och i sin tur leder till kunskapsinhämtning.  Klasslärare 6 menar att: “Många behöver 
paus att röra på sig men andra har det som motivation när det är dags för rörelsepaus” (Klasslärare 
6).” Klasslärare 6 anser även att det finns en stark koppling mellan daglig fysisk aktivitet och 
kunskapsinlärning. Hen förklarar att många elever rör på sig som ett behov för att koncentrera sig 
men andra gör det som motivation. Klasslärare 7 förmedlar kopplingen mellan 
fysisk aktivitet och kunskapsinlärning till eleverna med hjälp av en metafor:   

Jag brukar prata i klassrummet om man får lyfta på sin kunskapsryggsäcken och ha den öppet för att kunna 
samla kunskap och den kunskapsryggsäcken är fantastiskt, det blir aldrig full och det blir aldrig tungt. När det 
blir locket stängs så vi måste röra på oss så det öppnar locket igen och det är bra för att hitta fokus, att hitta 
koncentration, man kunna bli nyfiken och kunna ställa frågor. På det kan man bygga gruppen som att man ha 
roligt och när man rör på sig är bättre än ta hjälp med varandra och lära sig (Klasslärare 7). 

  

Denna metafor förklarar hur hen arbetar med eleverna för att öka sin förståelse av 
den fysiska aktivitetens nytta för kunskapsinlärningen. Klasslärare 8 anser att fysisk aktivitet är en 
metod som hjälper eleverna att orka mer och koncentrera sig: “Det märks alltid när de har varit ute 
och rör på sig, att de orkar komma in och koncentrera sig och jobba” (Klasslärare 8).”  

Enligt flera av klasslärarna finns det flera elever som känner glädje av att röra på sig och vissa 
elever som känner att det är tråkigt. Klasslärare 5 arbetar med elevernas negativa 
inställningar genom att utmana dem och erbjuda dem olika rörelseaktiviteter för att höja sin 
självkänsla samt visa sina framsteg. Då tar eleverna till sig olika fysiska redskap genom att läraren 
medierar olika rörelseaktiviteter. “För en del tycker att tråkigt, så jag försöker göra att peppa dem 
och visa på deras framsteg de gör också med det” (Klasslärare 5).” Fysisk aktivitet har en stor 
betydelse för elevernas kunskapsinlärning menar Klasslärare 7:  

 

Jag tycker att jag har stor påverkan just att man har en forskning läst, ser att träna barn aktiva hjärna liksom 
fysisk aktivitet som krävs för att orka och känner man att orka på sin kropp och sina tankar. Vi har lite bra och 
skönt att man vet att det finns forskning som tänker på vikten av fysisk aktivitet. Jag har inte så mycket att säga 
men det är så (Klasslärare 7).  
 

Klasslärare 7 belyser vikten av sin läsning om en undersökning som handlar om sambandet 
mellan fysisk aktivitet och kunskapsinlärning i skolan. Detta samband märks tydligt i elevernas 
koncentrationsförmåga.  Klasslärarna utvärderar sina arbetssätt med fysisk aktivitet i relation till 
kunskapsinlärning på olika sätt. Klasslärare 6 utvärderar det genom observationer av elevernas 
koncentrationsförmåga att kunna jobba i klassrummet: “Genom att observera elever i den dagliga 
aktiviteten som vi har rörelsepauser.” (Klasslärare 6).” Klasslärare 7 menar till exempel att:  

 

Vad gäller morgonpuls så utvärderar vi också den utifrån vad vi kan göra också genom att utveckla den och 
får mera aktiva elever på morgonen eller om vi behöver byta låter på morgonpuls. Det vi har gjort för att 
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eleverna själva hålla morgonpuls. Sedan har vi sett ett otroligt att vi har givit uppsving för att de också har 
varit förebilder för varandra. Så klart ser det här glädjen att komma in och sätta sig och jobba sedan. Så vi 
utvärderar för att vi tycker att vi har elever som mår bra i skolan så tar till dig kunskaper och utvecklas i sitt 
lärande (Klasslärare 7).  
 

Utvärdering av fysisk aktivitet enligt Klasslärare 7 görs skriftligt och utgår från vad som hen kan 
göra för att öka genomförandet av denna aktivitet för att påverka kunskapsinlärning positivt.   

Enligt klasslärarna i skola 2 kan deras arbetssätt med fysisk aktivitet i relation till 
kunskapsinlärning vidareutvecklas på olika sätt: “Man kan göra utvärdering och titta på resultat 
innan och efter genomfört av morgonpuls” (Klasslärare 6).” Klasslärare 
6 utvärderar sitt arbetssätt med fysisk aktivitet i relation till 
kunskapsinlärning och jämför resultatet före och efter utvärderingen sedan. Därefter 
ser hen på skillnaden för att vidareutveckla sitt arbetssätt med fysisk aktivitet. Klasslärare 7 
resonerar på det här sättet kring vidareutveckling: 

  

Ja, det skulle kunna utveckla mer till att det jag pratar om man har rörelsepauser i sitt eget klassrum att det 
kanske att mer elever som får uppdrag att ordna rörelseaktiviteter för varandra. [sic] att de får vara förebilder 
för varandra att förstå [sic] att faktiskt öka medvetenhet hos sig själv och att de själva ta ansvar (Klasslärare 7) 
 

Klasslärare 7 kan vidareutveckla detta arbetssätt genom att förmedla fysisk aktivitet för eleverna 
på olika sätt som ökar sin medvetenhet exempelvis att tillåta eleverna ordna rörelseaktiviteter och 
vara förebilder för varandra.  

Klasslärarna i skola 2 uppmärksammar den fysiska aktivitetens betydelse för kunskapsinlärning 
för sina elever på olika sätt. Klasslärare 6 uppmärksammar denna betydelse genom att 
observera elevernas koncentrationsförmåga innan och efter att de tar fysisk aktivitet. På detta sätt 
blir läraren medveten hur sina elever tänker och tycker.  

 

Visa exempel i hur mår de innan och hur känns efter. hur upplever efter, lätt eller svårt att fokusera. Prata 
allmänt om fysisk aktivitet och hur påverkas både psykiskt och fysiskt de som rör sig eller inte. Man behöver 
känna själv vad mår jag bäst av det före rörelser eller efter (Klasslärare 6).  
 

Klasslärare 7 kan även uppmärksamma denna betydelse hos eleverna genom att först göra en 
utvärdering om hur fysiska aktiviteter påverkar elevernas kunskapsinlärning. Sedan utför hen ett 
samtal med eleverna om hur fysisk aktivitet kan utvecklas i relation till kunskapsinlärning. Elevernas 
idéer och tankar visar den fysiska aktivitetens betydelse hos dem.   

 

Jag tänker att man skulle kunna lägga in det som utvärdering när man har lektioner utan till exempel 
rörelsepauser och med lektioner som har rörelsepauser och höra vad eleverna själva tycker och tänker för att 
veta vad de ville kunna önska att tillföra mer av (Klasslärare 7). 
  

Klasslärare 7 medierar samtalet som ett språkligt redskap av fysisk aktivitet som eleverna 
approprierar.   

  
  

  
  



 

 26 

8. Diskussion  

I följande avsnitt presenteras studiens syfte och två frågeställningar. Studiens syfte är att analysera 
hur lärare uppfattar hur fysisk aktivitet kan påverka kunskapsinlärningen i grundskolan. Vi utgår 
från studiens två forskningsfrågor som beskrivs i nedanstående form: “Hur upplever lärarna att 
fysisk aktivitet kan påverka kunskapsinlärningen hos eleverna i grundskolan?” “Vad för typ av 
verksamhet upplever sig lärarna behöva för att kunna möjliggöra fysisk aktivitet mer tydligt kopplat 
till kunskapsinlärning i grundskolan?”  

Klasslärarna i Skola 1 menar främst att den fysiska aktiviteten bara är positivt för 

koncentrationsförmågan. De har två åsikter om hur kunskapsinlärning påverkas av fysisk aktivitet. 

Den första åsikten är att eleverna lär sig med hjälp av fysisk aktivitet som motiverar dem och gör 

dem gladare. Den andra åsikten är att eleverna inte enbart ska lära sig vara hyperaktiv under fysisk 

aktivitet utan att de även bör lära sig att vara lugna, sansade och stillasittande under den fysiska 

aktiviteten i skolan. Medan klasslärarna i Skola 2 antar att de positiva effekterna på elevernas 

kunskapsinlärning är en följd av utökad fysisk aktivitet.  De har sett en stark koppling mellan daglig 

fysisk aktivitet och kunskapsinlärning. Det betyder, med andra ord att fysisk aktivitet är en form av 

mediering av läraren som eleverna apropprierar. Tidigare forskning i artikeln “Samband mellan 

motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer” av forskaren och pedagogen Ericsson 

framkom att utökad fysisk aktivitet för eleverna tidigt är viktigt för att öka deras kunskapsinlärning 

(Ericsson, 2014, s. 98). Klasslärarna  i Skola 2 upplever att utökad fysisk aktivitet kan påverka 

kunskapsinlärningen hos eleverna på ett mer effektivt sätt än eleverna i Skola 1. Klasslärarna i skola 

2 anser även att fysisk aktivitet i form av morgonpuls eller rörelsepauser kan öka elevernas 

koncentrationsförmåga och motivation. Detta kan kopplas till den amerikanskestudie av forskarna 

Heather Erwins, Alicia Fedewas och Soyeon Ahns (2013) “Student Academic Performance Outcomes of 

a Classroom Physical Activity Intervention: A Pilot Study” visade vikten av att rörelsepauser påverkade 

eleverna positivt (Erwin, Fedewa och Ahn, 2013, s. 120). 

Fler av klasslärarna i Skola 1 som har vanlig fysisk aktivitet arbetar med ett traditionellt arbetssätt 
genom att arbeta med de teoretiska ämnena och ett icke traditionellt arbetssätt med stöd av 
exempelvis bilder. Klasslärarna anser att de kan utveckla den fysiska aktiviteten i relation till 
kunskapsinlärning genom att de kan ha fler utelektioner, mikropauser och övningar. De anser att 
denna aktivitet även kan utvecklas mer genom att kunna göra en studie och se om de lär sig mer 
efter att de har varit ute och rört på sig. Klasslärarna får vidareutbilda sig genom att gå kurser och 
använda Youtube för att vidareutvecklas i arbetet med fysisk aktivitet. Medan klasslärarna i Skola 
2 som har utökad fysisk aktivitet arbetar även med kunskapsinlärningen på ett traditionellt och icke 
traditionellt arbetssätt. De har även visat i deras svar att arbetssättet har en stor koppling till fysisk 
aktivitet. Klasslärarna anser att de har tillräckligt med fysiska aktiviteter alltså de medierar olika 
fysiska och språkliga redskap i form av daglig morgonpuls, rörelsepauser och idrottslektioner. Det 
betyder med andra ord att klasslärarna i Skola 1 behöver utvecklas mer i arbetet med fysisk aktivitet 
än klasslärarna i Skola 2. Tidigare forskning “Hälsocoach i skolan” av forskaren Pernilla Hedström 
framkom vikten av att all personal på skolan behövde delta i en regelbunden hälsokurs för 
att utveckla sin kompetens kring hälsa och fysisk aktivitet. Dessutom behövde de samverka med 
varandra och jobba likartat vad gällde hälsa och fysisk aktivitet (Hedström, 2016, s. 196). 
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Klasslärarna upplever sig behöva främja olika arbetssätt för att kunna möjliggöra fysisk aktivitet 
mer tydligt kopplat till kunskapsinlärning i skolan. Det är viktigt att vara en närvarande lärare som 
medierar fysisk aktivitet som eleverna approprierar.  

Klasslärarna poängterar att det är viktigt att vara en närvarande lärare som medierar 
olika arbetssätt av fysisk aktivitet för att eleverna approprierar kunskapsinlärning. Klasslärarna 
upplever sig behöva främja olika arbetssätt för att kunna möjliggöra fysisk aktivitet mer tydligt 
kopplat till kunskapsinlärning i grundskolan.  

I Skola 1 utvärderar klasslärarna inte den fysiska aktiviteten i deras egna klassrum ordentligt 
kollegor emellan utan de gör det enbart muntligt. De försöker utmana sina elever som är negativt 
inställda till fysisk aktivitet på olika sätt. De försöker hjälpa eleverna för att de ska lyckas och 
övervinna rädslan. Med till exempel dansstop försöker klasslärarna att mediera ett fysiskt redskap 
av fysisk aktivitet för att eleverna ska lära sig. Medan i Skolan 2 utvärderar klasslärarna den fysiska 
aktiviteten genom att de utgår från observationer av elevernas glädje och koncentrationsförmåga 
för att kunna jobba vidare med detta i klassrummet. Klasslärarna poängterar att fler elever känner 
att det är roligt att röra på sig eftersom eleverna erbjuds fysiska aktiviteter dagligen på olika sätt. De 
utgår från vad som de kan göra för att öka genomförandet av fysisk aktivitet och vad som de kan 
göra för att denna ökning ska påverka kunskapsinlärning positivt. De erbjuder olika former av 
fysiska aktivitet till exempel morgonpulsen, rörelsepauser och de samtidigt stärka dessa aktiviteter 
genom att ha diskussioner om dem. Tidigare forskning i artikeln ”Physical Activity During Growth-
Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance,” av forskaren Fritz visade att det finns 
ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och elevernas kunskapsinlärning. Detta sker genom att 
lärarna jämför elever som fått utökad fysisk aktivitet med elever som inte har fått detta (Fritz, 2017, 
s. 57). Klasslärarnas utvärdering av sitt arbetssätt i Skola 2 är viktigt för utveckla arbetet med fysisk 
aktivitet. 
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9. Konklusion 

I vårt resultat framgår det att klasslärarna från skolan som har utökad fysisk aktivitet upplever att 
fysisk aktivitet har positiv påverkan på elevernas kunskapsinlärning mer än skolan som har en vanlig 
fysisk aktivitet. Det framkommer även att klasslärarnas arbetssätt är viktiga för att kunna möjliggöra 
fysisk aktivitet mer tydlig kopplat till kunskapsinlärning. Klasslärarnas arbetssätt behöver 
utvärderas och utvecklas regelbundet.  

Studiens syfte är att analysera hur klasslärare uppfattar hur fysik aktivitet kan påverka 
kunskapsinlärningen i grundskolan. Vi anser att studiens syfte är uppnått eftersom vi kan se hur 
klasslärarna arbetar med fysisk aktivitet. De kvalitativa intervjuerna som användes anser vi passade 
bra för studien för att vi vill ha en djup förståelse av klasslärarnas egna upplevelser.  
   En fortsatt forskning som rekommenderas av oss kan vara att undersöka hur lärarna upplever att 
kunskapsinlärningen hos eleverna i lågstadiet och mellanstadiet påverkas av fysisk aktivitet. Då 
detta ger en chans till att undersöka vilka skillnader och likheter det finns mellan de olika 
årskurserna gällande fysisk aktivitet och kunskapsinlärning. 

 

. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema Frågor 

Läraren   Hur länge har du varit verksam som 
lärare? 

 Hur länge har du arbetat på denna 
skola? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vilka årskurser har du undervisat i? 

 Vilken årskurs arbetar du i? 

Tema 1: Fysisk aktivitet 
 Hur många tillfällen per vecka har 

barnen fysisk aktivitet på er skola? 

 Hur lång tid är varje tillfälle?  

 Vad innebär fysisk aktivitet för dig? 

 Varför är fysisk aktivitet viktig i 

skolan enligt dig? 

 Hur planerar ni för att arbeta med 

fysisk aktivitet i skolan? 

 På vilket sätt kan den fysiska 

aktiviteten i skolan vidareutvecklas 

enligt dig? 

 Hur mycket får eleven bestämma 

innehållet under den fysiska 

aktiviteten? 

 Hur tycker ni att fysisk aktivitet 

påverkar elevernas dag i stort? 

 Vad är skolans mål med daglig fysisk 

aktivitet? 
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Tema 2: Kunskapsinlärning   Vad är kunskapsinlärning enligt 
dig?  
 På vilket sätt arbetar ni med 
kunskapsinlärning i er skola?  
 Hur upplever du att elevernas 
kunskapsinlärning påverkas av 
daglig fysisk aktivitet?   
 Hur hanterar ni negativa 
inställningar/utmaningar med 
fysisk aktivitet? -elevernas 
inställning?  
 Hur stor påverkan har fysisk 
aktivet för kunskapsinlärningen 
enligt dig?  
 Hur utvärderar ni erat arbetssätt 
med fysisk aktivitet i relation till 
kunskapsinlärning.  
 Hur skulle man enligt dig kunna 
vidareutveckla ert arbetssätt med 
fysisk aktivitet i relation till 
kunskapsinlärning?  
 Hur skulle man kunna 
uppmärksamma den fysiska 
aktivitetens betydelse för 
kunskapsinlärning för era elever 
enligt dig?  
   

Extra    Har du något mer att tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 Hur kopplar du fysiska aktivitet till de 

teoretiska ämnena på skolan? På 

vilket sätt och varför? 
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Bilaga 2. Information om en studie om fysisk aktivitet och  
kunskapsinlärning 

Information från två lärarstudenter om en studie om pedagogens erfarenheter av fysisk aktivitet 
och kunskapsinlärning i grundskolans tidigare år. Vi är studenter som går näst sista året på 
grundskollärarprogrammet och skriver ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Vi vill ta del av lågstadielärares tankar kring 
sitt arbete med undervisning i grundskolans tidigare år som ett led i vår forskning kring fysisk 
aktivitet och kunskapsinlärning. 

.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att utföra intervjuer med klasslärare i årskurs 1 och 
årskurs 3. Vi kommer att samla in data genom att intervjua lärare, som även kommer att spelas in 
via ljudupptagning för lättare bearbetning av empirin. Insamlade material kommer sedan att 
transkriberas och analyseras under innevarande termin. Materialet kommer att hanteras och 
förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 
redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att 
användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan 
ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 

  

Studiens handledare: Rebecka Göransdotter  

Student: Lara Tanous  

Student: Elisabeth Rettne  

Uppsala den 24 maj  
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Bilaga 3. Ytterligare information 

Studien, som handlar om fysisk aktivitet och kunskapsinlärning, kommer att utföras inom ramen 
för ett självständigt arbete. Studien utförs av Lara Tanous och Elisabeth Rettne som går näst sista 
året på lärarprogrammet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 
universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie. Jag har tagit del av 
informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas och att samtalet 
spelas in, samt att intervjun kommer att analyseras. Jag har förstått vad studien innebär och vill 
delta i studien. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett 
sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag har informerats om att ingen ekonomisk 
ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas av mig.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Deltagaren namn 

 

……………………………………………………………………………………... 

 

Adress  

 

………………………………………………………………………………………...:  

 

Telefon:  

 

………………………………………………………………………………………... 

 

Studiens handledare: Rebecka Göransdotter  

 

Student: Lara Tanous 

Student: Elisabeth Rettne 

 

......................................................................  

Ort och datum 


