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Förord 

 

Vi vill tacka alla pedagoger som ställt upp på vår enkätundersökning, utan er erfarenhet och 
kunskap hade inte detta arbete varit möjligt att genomföra.  
 

 

 
HELA KROPPEN BEHÖVS 

 
Ögon kan se och öron kan höra 

men händer vet bäst hur det känns  
att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 

 
Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 
men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 

 
Om vi skall lära oss något om vår jord, 

så räcker det inte med bara ord. 
Vi måste komma den nära; 

Hela kroppen behövs för att lära! 
 
 
 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om pedagoger upplever att fysisk aktivitet 

påverkar barns koncentrationsförmåga. Detta skulle vi försöka ta reda på genom en kvantitativ 

enkätundersökning i en kommun i Västra Sverige. Enkätundersökningen utförde vi på 10 

olika skolor i kommunen. 5 av dessa är hälsofrämjande skolor och 5 skolor är inte uttalat 

hälsofrämjande.  

 

2003 kom det ett läroplanstillägg gällande fysisk aktivitet som säger att skolan skall sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Vi var intresserade av att 

se hur medvetna pedagogerna är om detta läroplanstillägg. Intressant var också att titta på om 

pedagogernas uppfattning skiljde sig åt mellan de hälsofrämjande skolorna och de som arbetar 

på en skola som inte lika uttalat arbetar hälsofrämjande. 

 

Vårt arbete har visat att skillnaden mellan pedagogernas syn på fysisk aktivitet inte skiljer sig 

nämnvärt mellan om de arbetar på en hälsofrämjande skola eller inte. Det har också visat att 

pedagogernas inställning till hur fysisk aktivitet påverkar barnens koncentrationsförmåga är 

positiv. I vår undersökning visade det sig att inte alla pedagoger är medvetna om 

läroplanstillägget som kom 2003.   

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, koncentrationsförmåga 

 

Halmstad, januari 2008 

Anna Danielsson och Linda Dernbrant 
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1. Inledning 
Vår egen utgångspunkt är att fysisk aktivitet i skolan är viktig. Vi tror att när barnen antingen 

rör sig eller är stilla i klassrummet så får de se och uppleva omgivningen kring sig ur olika 

perspektiv. Som vi ser det får barnen då en grundläggande erfarenhet som gör att de även får 

en förståelse till olika förhållanden i det teoretiska arbetet i skolan. Genom daglig fysisk 

aktivitet får barnen mer energi och större lust till skolarbetet anser vi. Vi hoppas och tror att 

vår undersökning kommer visa att vi inte är ensamma om dessa tankar om fysisk aktivitet och 

dess påverkan för barnen.  

1.1Bakgrund 
I vår lärarutbildning fanns möjligheten att välja specialiseringen lek, rörelse, idrott och hälsa 

under en termin. Vi upplevde under hela kursens gång hur fysisk aktivitet påverkade oss på 

många sätt, alla positiva. Vår egen självkänsla och även vårt självförtroende stärktes när vi 

själva fick utmana oss i olika fysiska aktiviteter, varvade med teoretiska studier. Vi blev 

piggare, gladare och kunde lättare koncentrera oss på de teoretiska delarna i kursen. 

Gemenskapen förbättrades oerhört i gruppen. Kursen väckte stor lust och intresse att själva 

arbeta mer med fysisk aktivitet i vår yrkesutövning. Baserat på detta blev vi intresserade av att 

se hur pedagogerna uppfattar att fysisk aktivitet påverkar barnen i skolan, framför allt deras 

koncentrationsförmåga. I forskning har det framkommit att barns koncentrationsförmåga 

påverkas positivt av daglig fysisk aktivitet. 

 

2003 gjordes ett tillägg i läroplanen om att skolan ska sträva efter daglig fysisk aktivitet. I vår 

undersökning hoppades vi få fram om pedagogerna verkligen strävar efter denna dagliga 

fysiska aktivitet. Vi upplever det som att när det står mål att sträva mot har det inte samma 

genomslagskraft som när det står mål att uppnå. Här tror vi att pedagogens eget intresse av 

fysisk aktivitet påverkar den dagliga fysiska aktiviteten i klassrummet. 

 

I vårt examensarbete har vi gjort en enkätundersökning på 10 stycken skolor i en kommun i 

västra Sverige.  

 

En region i västra Sverige skapade 2003-2004 ett projekt för att få skolor att arbeta med mer 

hälsofrämjande aktiviteter. Några skolor anslöt sig till detta och vi har undersökt fem som nu 

kallar sig hälsofrämjande skolor. Vi har även tittat på fem skolor som inte uttalat säger sig 

arbeta hälsofrämjande. 
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 1.2 Syfte 
Vi ville genom vår undersökning ta reda på pedagogers inställning till hur fysisk aktivitet 

påverkar barnens koncentrationsförmåga. I en rapport från Myndigheten för skolutveckling 

2005 gällande fysisk aktivitet visar den att fysisk aktivitet förbättrar barns 

koncentrationsförmåga. 

Vi ville också veta om pedagogerna tycker det är relevant med fysisk aktivitet utöver 

idrottslektioner och raster, samt även i vilken utsträckning de arbetar med fysisk aktivitet i 

den vanliga undervisningen.  

1.3 Frågeställning 
I dagens samhälle både i media men även i andra forum pratas det mycket om vikten av fysisk 

aktivitet i skolan, där det ofta är nedskärningar på idrotten istället för utökning. Vad leder 

detta till med så många stillasittande barn framför tv-apparater och datorer? Allt talar för att 

barn blir friskare och piggare och har lättare för att tillgodogöra sig skolarbetet om de är 

fysiskt aktiva både i skolan och på sin fritid.  

 

Våra frågeställningar i examensarbetet är följande: 

• Pedagogernas syn på om fysisk aktivitet påverkar barns koncentrationsförmåga. 

• Är pedagogerna medvetna om läroplanstillägget som kom 2003? 

• Finns det någon skillnad mellan hur pedagogerna som arbetar på en hälsofrämjande 

skola mot pedagoger som arbetar på en skola som mindre uttalat arbetar 

hälsofrämjande svarar på våra frågor i vår undersökning? 

 

2. Teoretisk utgångspunkt  
När vi började fundera på vår teoretiska utgångspunkt sökte vi i litteratur som är relevant för 

våra forskningsfrågor. I litteraturen fann vi att ett dualistiskt synsätt är motsatsen till det vi 

tycker och känner. Vi sökte då efter icke-dualism och fann att Maurice Merleau-Ponty står för 

motsatsen till dualism. Först nämner vi kort något om dualismens synsätt. Annerstedt, Hansen 

& Jagtøien (2002) säger att dualism står för att vi har en kropp och att människan är uppdelad 

i kropp och själ. Kroppen är i förhållande till identiteten av sekundär betydelse. Annerstedt, 

Hansen & Jagtøien (2002)   

Wolmesjö (2006) skriver att Maurice Merleau-Ponty menar att vi är vår kropp, att vi upplever 

världen genom kroppen, vid t.ex. beröring, lukt, smak, syn och hörsel. Han är motståndare till 
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uttrycket ” jag tänker, alltså är jag till” istället säger Maurice Merleau-Ponty ” jag kan, alltså 

är jag till” Han ser kroppen från en konstnärlig sida eftersom kroppens delar fysiskt och 

intellektuellt har ett nära förhållande till varandra. Maurice Merleau-Ponty säger att när man 

kan så innebär det att kunskap redan finns i den fysiska aktiviteten. Genom Maurice Merleau-

Ponty har vi idag fått förståelse om att kunskap inte bara är intellektuellt utan ett större 

perspektiv där det finns ett sammanhang mellan tanken och kroppen. Maurice Merleau-Ponty 

menar att i alla situationer vi människor är i får vi erfarenheter av och de sätter sig i kroppen 

och dessa erfarenheter ger oss en förståelse för världen. Wolmesjö (2006) 

Ericsson (2003) nämner att enligt Piaget 1971 så går den motoriska, kognitiva och 

perceptuella utvecklingen hand i hand. Piaget menar också att om vi begränsar barnens 

möjligheter till rörelse så minskar antalet sensomotoriska erfarenheter, vilket skulle kunna 

leda till att den intellektuella utvecklingen dämpas. Ericsson(2003) 

 

3. Metod 
Under detta avsnitt presenterar vi vårt val av metod och tillvägagångssätt i examensarbetet. 

 

3.1 Enkät 
Vi har använt oss av en kvantitativ metod. Vi har genomfört en enkätundersökning till 

pedagoger i en kommun i västra Sverige, som vi har bearbetat kvantitativt med hjälp av 

dataprogrammet SPSS.  

 

3.2 Metoddiskussion 
I Trost (2001) har vi valt att arbeta utefter många av de råd och tips som vi känner passar in 

på vårt arbetssätt. Vi har gjort en gruppenkät av flera olika anledningar. Trost (2001) menar 

att man genom gruppenkäter sparar tid och pengar genom att kunna samla in materialet på 

plats mot om vi skulle ha gjort en postenkät. Vi slapp även skicka ut påminnelsebrev eller 

ringa och påminna. Under enkätens genomförande fanns vi också till hands för eventuella 

frågor. Vi tror också att vi motiverade pedagogerna att svara på enkäten när vi själva var 

närvarande så att vi blev verkliga personer och inte bara ett par namn. Genom att vi var 

närvarande tror vi också att pedagogerna strävade efter att svara mer tillfredsställande. Vi 

anser att eftersom vi genomförde enkäten på pedagogernas arbetsplats, så minimerade vi yttre 

påverkan. Genom detta tillvägagångssätt bidrog vi också till att inte störa pedagogerna på 
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deras fritid. Pedagogerna befann sig också i samma miljö och situation vilket kunde påverka 

hur de svarade mot om de svarade t.ex. hemma samtidigt som de t.ex. lagade mat. Eftersom vi 

var på plats och delade ut och samlade in enkäten så minskade vi risken för att behöva göra en 

bortfallsanalys.  

Något missivbrev1 skickade vi inte ut men vi la ändå ner mycket tid på att formulera och göra 

en tilltalande framsida som skulle, enligt Trost (2001), väcka intresse och god vilja till att 

svara på enkäten. Även enkätens utformning försökte vi göra så trevlig och lättförstålig som 

möjligt. I vårt tycke var svarsalternativen enkla och rimliga att svara på. Enkätens utformning 

la vi ner möda på för att den skulle bli operationaliserad, dvs. inte avslöja våra 

forskningsfrågor, både missivbrev och frågor.  

 

Trost (2001) påtalar att det är viktigt att inte ha för många ostrukturerade dvs. öppna frågor i 

enkäten. Vi valde därför att bygga upp vår enkät på ett strukturerat sätt med fasta 

svarsalternativ. Vi hade endast en ostrukturerad öppen fråga. Vi försökte även ordna frågorna 

så att de hängde ihop, för enligt Trost (2001) skall den som svarar kunna se följdfrågor och 

titta vidare på vilka frågor som kommer härnäst till skillnad från en intervju. Vi började t.ex. 

med bakgrundsfrågor för att sedan gå djupare i vår frågeställning. 

I enkäten försökte vi använda oss av ett vanligt språk utan långa formuleringar för att inte det 

skulle finnas några oklarheter. Vi förklarade också vad vi menar med begreppet fysisk 

aktivitet för att förtydliga. Svaren blir mer giltiga om alla som svarar på enkäten har samma 

utgångspunkt i betydelsen som vi har.  

 

3.2.1 Hur gick enkätundersökningen  

När vi skulle göra vår enkätundersökning ringde vi runt till de skolor vi ville besöka för att 

boka tid. Det var väldigt tidskrävande och svårt att få tag i rätt person på vissa skolor, vilket vi 

inte riktigt hade föreställt oss. Intresset att ta emot oss var blandat, men vi var välkomna till 

alla skolor vi ringde utom en. Vi bokade tid med samtliga. När vi kom ut på skolorna blev vi 

mottagna på olika sätt. Några skolor var väldigt väl förberedda på att vi skulle komma och vi 

kände oss välkomna. När vi kom till en skola var inte pedagogerna alls förberedda men de tog 

emot oss väldigt vänligt i alla fall. På en skola flydde lärarna trots att deras rektor informerat 

dem om att vi skulle komma och genomföra en enkätundersökning. En pedagog på den skolan 

                                                 
1 Ordet missivbrev kommer från franskan och betyder egentligen sändebrev. Det är det följebrev som medföljer 
frågeformuläret. 
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bad oss om vår adress så att de i lugn och ro skulle fylla i enkäterna när de hade tid, och sedan 

skicka enkäterna. På den skolan fick vi ett bortfall på 13 enkäter. När vi skulle genomföra 

enkätundersökningen på en skola så gick brandlarmet, då fick vi springa ut och försöka hjälpa 

till med att kolla barnen. Lärarna fyllde sedan i enkäten under tidspress. Vi hade väldigt goda 

intentioner från början men verkligheten går inte att planera. 

 

3.3 Urval 
Vår enkätundersökning har vi att riktat mot skolor i en kommun i västra Sverige. Vi har tittat 

på tio skolor, där fem skolor arbetar hälsofrämjande utefter ett projekt som drivs i en region i 

västra Sverige och fem skolor som inte gör det. Vi letade efter skolor så att vi skulle få 

ungefär samma elevantal från de hälsofrämjande skolorna som i dem som inte lika uttalat 

arbetar hälsofrämjande. Vi hade även i åtanke vid urvalet att få skolor från alla fem 

skolområden i den kommun vi valt. 

På grund av tidsbrist var vår enkätundersökning delvis ett bekvämlighetsurval. Tre av 

skolorna vi valde hade vi sedan innan en relation till. Vi minimerat oss till tio skolor i en 

kommun i västra Sverige för att undersökningen överhuvudtaget skulle bli möjlig att 

genomföra. 

 

3.4 Etiska överväganden 
Eftersom vi vände oss till pedagoger med vår enkätundersökning behövde vi inte ansöka om 

något tillstånd. Pedagogerna fick själva ta ställning till om de ville besvara enkäten eller inte. 

Pedagogerna fick information om att enkäten var frivillig, anonym och att de när som helst 

kunde välja att avbryta sin medverkan. 

 

3.5 Reliabilitet/Validitet 
Vi har arbetat med enkäten på så vis att svarsalternativen ska svara på våra forskningsfrågor. 

Vi har därför några olika sätt att svara på beroende på hur frågan är ställd, och vad frågan 

handlar om för att få validitet, dvs. giltighet i vårt resultat. Bell (2000) Eftersom vi arbetar 

med SPSS och har satt in oss in i programmet och även läst mycket litteratur i ämnet anser vi 

att vi fått så bra reliabilitet i vår undersökning som möjligt.  
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4. Litteraturgenomgång 

Under detta avsnitt har vi behandlat och gått igenom litteratur och tidigare forskning som 

gjorts gällande vårt ämne. Vi började med att titta på läroplanen för att vi ansåg att det var 

intressant att se vad läroplanen säger angående fysisk aktivitet. Sedan definierar vi fysik 

aktivitet och går vidare till att titta på en slutrapport från Myndigheten för skolutveckling. Vi 

kommer också att redovisa vad koncentration är och vad som påverkar koncentrationen hos 

barn. Hur rörelser påverkar barnens motorik, hjärna och skolsituation kommer vi även att 

beröra. Den historiska delen gällande fysisk aktivitet tyckte vi var viktig att ta upp, dels för att 

se hur den fysiska aktiviteten har ändrat sig genom tiden. Slutligen har vi valt att redovisa 

några projekt angående fysisk aktivitet. 

 

4.1 Vad säger läroplanen? 
Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) har tittat på läroplanerna ur ett historiskt perspektiv. De 

säger att fram till den nya läroplanen kom, LPo94, var idrott och gymnastikämnet uppdelat i 

olika delmoment utan helhetstänkande, leken har ändå varit ett viktigt moment men ändå inte 

integrerat som en del i idrotts- och gymnastikgrenarna. Inte förrän i Lpo94 har ämnets 

karaktär och innehåll tonat ner tävlingsmomentet i ämnet, och upplyfter i stället ämnets, men 

även lekens möjligheter att främja hälsa och välbefinnande. Vidare lyfter de fram att redan 

ganska tidigt, på 1950- och 60-talet, diskuterades att leken skulle vara ett komplement i 

kroppsövningsämnet och skulle då vara en motvikt till skolans teoridel, under denna tid 

uppkom det en hel del litteratur som berörde detta. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) 

 

Lpo94 menar att speciellt i de tidiga skolåren betyder leken mycket för att eleverna skall 

kunna tillägna sig kunskaper. För att man skall kunna främja elevernas harmoniska utveckling 

säger läroplanen att sammansättningen av arbetsformer och innehåll behöver vara balanserad 

och varierad. 

 

I läroplanen står det att pedagoger i skolan skall ta hänsyn till elevernas olika behov och 

förutsättningar. Det står vidare också att man kan nå målen på olika sätt. Undervisning kan 

därför enligt läroplanen inte utformas lika för alla elever. Här har skolan ett stort ansvar för de 

elever som av olika anledningar är i svårigheter när det gäller att uppnå målen för 

utbildningen enligt läroplanen.  
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Ericsson (2003) säger att när det gäller kunskaper och mål att uppnå i skolan står det 

inledningsvis i Lpo94 att för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för sin utbildning har skolan ett särskilt ansvar. Motoriska brister kan vara en anledning till att 

eleverna inte når målen. Hon fastställer att målen i Lpo94 som eleverna ska ha uppnått är i 

huvudsak kognitiva. I skolämnet Idrott och hälsa beskrivs det tydligt att ämnet har ett särskilt 

ansvar för barn med motoriska och fysiska svårigheter. Ericsson (2003) 

 

En viktig del i läroplanen är att kunskap kommer till uttryck i olika former, såsom de fyra f:n 

– fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet vilka samspelar och förutsätter varandra. Enligt 

läroplanen måste skolarbetet därför inriktas till att skapa utrymme för de olika 

kunskapsformerna för att det ska blir balans mellan de olika formerna. 

 

I Lpo94 står följande ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

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

skoldagen.” (s 12). Den sista meningen i detta citat är tillägget i läroplanen som kom 2003. 

 

I Lpo94 står det att ”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.” (s 16). 

 

4.2 Definition av fysisk aktivitet  
(www.fhi.se) Folkhälsoinstitutet definierar fysisk aktivitet i två punkter:  

”All kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar 

i en ökad energiförbrukning.” 

”Fysisk aktivitet används som ett överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser under 

såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, t.ex. idrott, lek, kroppsövning, 

gymnastik, motion och friluftsliv.” (www.fhi.se) 

4.3 Rapport från Myndigheten för skolutveckling 
Myndigheten för skolutveckling (2005) har gjort en rapport gällande ett läroplanstillägg som 

kom 2003. I detta tillägg ändrades läroplanen för att stärka skolornas ansvar om att erbjuda 

sina elever daglig fysisk aktivitet. Syftet med slutrapporten är att beskriva myndighetens 
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arbete med att stödja och följa skolornas arbete med att erbjuda barnen regelbunden och 

daglig fysisk aktivitet. Dessutom innehåller rapporten en beskrivning av hur det går för 

skolorna med fysisk aktivitet. 

 
Enligt rapporten upplever lärare, föräldrar och elever att den effekt som blir av arbetet med 

den dagliga fysiska aktiviteten är att eleverna är gladare, den sociala stämningen är bättre och 

att det är lugnare i klassrummet, dessutom är det lättare för barnen att koncentrera sig. De 

tycker sig också se att elevernas kunskapsutveckling blir bättre. 

 

I slutrapporten diskuteras läroplanstillägget 2003 om att skolan skall sträva efter daglig fysisk 

aktivitet. I läroplanen finns det ingen angiven tid om hur länge man ska utföra den dagliga 

fysiska aktiviteten, men regeringen har sagt att minst 30 minuter per dag kan vara ett 

riktmärke. Myndigheten för skolutveckling har inte i sitt arbete heller angett någon särskild 

tidsangivelse, men menar att det i Sverige i folkhälsosammanhang är den brittiska 

rekommendationen om att barn ska vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter varje dag som 

gäller. I slutrapporten från myndigheten framgår det att de flesta skolor och kommuner har 

blivit medvetna om läroplanstillägget men att det inte är detsamma som att alla har kommit 

igång med arbetet. 

 

Myndigheten för skolutveckling menar att om skolans arbete med fysisk aktivitet ska få en 

bestående effekt dvs. att den blir ett naturligt inslag av dagen under hela livet för barnen, så 

ska skolan inte se fysisk aktivitet som ett enskilt ämne eller en annan avgränsad aktivitet som 

enbart läggs på en särskild tid. Det är alltså inte ett tillägg som handlar om ämnet Idrott och 

hälsa. Läroplanstillägget riktar sig till alla som är verksamma i skolan. Undersökningen visar 

att grundskolor oftast inte arbetar med uppdraget begränsat till ett visst ämne eller till 30 

minuter. De skolor som arbetar utan timplan, menar myndigheten, har lättare för att få in 

fysisk aktivitet.  

 

Myndigheten för skolutveckling menar att för att få framgång i arbetet med den dagliga 

fysiska aktiviteten är det viktigt att utnyttja raster och skolgårdar. Därför behöver 

skolgårdarna vara stimulerande för aktiviteter. Om man ger leken utrymme och uppmuntran 

så kommer den fysiska aktiviteten av sig själv. Enkla medel för att komma igång med den 

fysiska aktiviteten är att promenera under skoldagen och att barnen går till och från skolan om 

det är möjligt. En viktig förutsättning för att det ska fungera är att de vuxna deltar. Särskilt för 
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de barn som inte är aktiva på fritiden och som då även är mindre aktiva i undervisningen i 

Idrott och hälsa, betyder de vuxnas engagemang och deltagande mycket. 

 
De lärare och barn som myndigheten har träffat och pratat med tycker att fysisk aktivitet 

påverkar inlärningen men att det behövs mer forskning inom ämnet. Det finns mest forskning 

idag som visar kopplingen mellan fysisk aktivitet och vilka hälsovinster det ger. Myndigheten 

för skolutveckling menar att nästa steg inom forskning måste bli att bevisa om och hur fysisk 

aktivitet påverkar inlärning och tänkande. Myndigheten för skolutveckling (2005) 

 

4.4 Vad är koncentration? 
Ericsson (2003) menar att koncentrationsförmåga innefattar en rad olika hjärnfunktioner och 

att den är en del av vårt tänkande. För att kunna koncentrera sig på en uppgift behövs enligt 

Ericsson (2003) och Kadesjö (1996) att man kan: 

• Fokusera: Att man kan begränsa mängden av sina sinnesintryck och tankeprocesser 

samt vara uppmärksam. 

• Uthållig: Att kunna bibehålla uppmärksamheten på en händelse tillräckligt länge. Samt 

att kunna undvika yttre störningsmoment. 

• Fördelad uppmärksamhet2: Att kunna utföra två saker samtidigt 

Ericsson (2003), Kadesjö (1996) 

 

4.5 Hur visar sig koncentrationssvårigheter? 
Kadesjö (1996) sammanfattar att barn med koncentrationssvårigheter brukar uppvisa  

följande problem: 

• Impulsivitet 

• Uppmärksamhetsstörning 

• Svårighet med att hitta lämplig aktivitetsnivå 

• Svårigheter med att förstå och följa instruktioner och regler 

Dessa nämnda problem kan ofta visa sig tidigt i livet hos barnen och följer dem sedan under 

deras uppväxt. Dock är det viktigt att vara medveten om att även barn som egentligen inte har 

koncentrationssvårigheter kan uppvisa samma problem beroende på speciella situationer, 

vilken fas i utvecklingen barnet befinner sig i, svårighetsgraden på uppgiften, men även kan 

                                                 
2 Ericsson (2003) Uppmärksamhet är ett samlingsnamn för flera olika kognitiva funktioner som samtidigt är 
beroende av andra processer som t.ex. perception, språk, minne och motorik. 
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miljön påverka och att barnen kan uppfattas olika beroende på vilka personer som är i deras 

omgivning. 

 

Oftast när man tänker på barnen med koncentrationssvårigheter går tankarna till dem som är 

överdrivet aktiva, men det är också viktigt att lägga märke till de passiva barnen. De barnen är 

sällan lika krävande för pedagogerna, men är i lika stort behov av extra stöd och förståelse för 

att utvecklas. Kadesjö (1996) 

 

Hannaford (1997a) säger att när ett barn har en vestibulär3 skada, har de ett behov av att 

ständigt röra på sig för att hålla sig vakna. Dessa barn stämplas snabbt som bokstavsbarn 

eftersom dem i de flesta fall är hyperaktiva. Pedagogerna tjatar om att de ska sitta still och blir 

också väldigt frustrerade över barnens ständiga rörelser. För barnen blir detta motsägelsefullt, 

för sitter de stilla kan de inte koncentrera sig. Hannaford (1997a) 

 

4.6 Olika former av koncentrationssvårigheter 
I Ericsson (2003) nämns det att det skiljer mellan sekundära, primära och situationsbundna 

koncentrationssvårigheter. Orsakerna till bestående koncentrationssvårigheter kan vara både 

psykologiska och biologiska. Sekundära orsaker kan vara att barnets uppväxtsituation har 

varit bristfällig, primära orsaker beror på en medfödd brist. Koncentrationssvårigheter kan 

vara en kombination av de olika orsakerna. Barn som växer upp i röriga och otrygga 

situationer där föräldrarna är otydliga och saknar struktur, där barnen inte har fått lära sig ett 

socialt accepterat beteende, har ofta koncentrationssvårigheter, inte minst i en rörig 

förskolemiljö eller stökig skolsituation. Ericsson (2003) 

 

Kadesjö (1996) menar att när barnet möter olika uppgifter eller befinner sig i en särskild 

situation framkallar det minnen och känslor hos barnet. Vissa uppgifter kan kännas intressanta 

och lockande vilket i sin tur kan leda till att barnet har lättare för att koncentrerar sig. Det 

behöver inte bara väcka positiva känslor och minnen utan kan påminna om situationer där 

barnet tidigare har upplevt obehag eller har misslyckats och barnet reagerar då genom att inte 

engagera sig i uppgiften.  

Barnets självkänsla har stor betydelse för dess koncentrationsförmåga. Barn som har osäker 

identitet vill ofta ha uppmärksamhet för att få veta om det gör rätt. Om barnet inte hela tiden 

                                                 
3 Balanssinnet som styr våra upplevelser av rörelser. Annerstedt, Hansen, & Jagtøien, (2002)  
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får uppmuntran kan barnet uppfattas som att det är okoncentrerat, eftersom det har svårt att 

utföra något när det upplever att det ställs krav. Kadesjö (1996) 

 

Ericsson (2003) säger att koncentrationssvårigheter kan yppa sig hos barn med perceptuella 

och motoriska svårigheter. För barn som har svårt med perceptionen kan leda till att de har 

svårt att förstå och kvickt uppfatta den situation de är i och därigenom beter de sig splittrat 

och okoncentrerat. Många barn med koncentrationssvårigheter har en omogen motorik. När 

ett barn behöver ha en väl fungerande motorik kan barnet få koncentrationssvårigheter för att 

inte motoriken fungerar. Ericsson (2003) 

 

4.7 Hur hjälper vi barn med koncentrationssvårigheter? 
Som vi nämnt kan barns svårigheter med att koncentrera sig bero på olika saker. Det är därför 

viktigt enligt Kadesjö (1996) att förstå den bakomliggande orsaken och utefter det arbeta efter 

barnets behov. Särskilt för barn med koncentrationssvårigheter är det viktigt att läraren är 

tydlig för att minimera osäkerheten hos barnet. Kadesjö (1996) 

 

Ericsson (2003) menar att bra rörelseupplevelser kan få positiva effekter genom att barnets 

självkänsla stärks och kan då i sin tur leda till bättre koncentrationsförmåga och 

skolprestationer. 

Även Berg & Cramér (2003) är inne på samma tankesätt med att rörelseträning ger positiva 

effekter såsom att det förbättrar såväl läsning, skrivning, matematik och 

koncentrationsförmåga i samband med att de utvecklas motoriskt. Framstegen är framförallt 

att barnen får en bättre självbild och ett bättre självförtroende genom rörelseträning. Berg & 

Cramér (2003) 
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4.8 Rörelsens betydelse för hjärnans funktioner  
Hannaford (1997a) menar att hur fantastisk vår hjärna än är, kan den inte på egen hand lära 

sig allt. Den behöver få information som andra delar av kroppen förser hjärnan med. Alla 

kroppsdelar är viktiga för inlärningen för det är de som samlar in alla intryck utifrån till 

hjärnan. Hannaford (1997a) 

 

I Ericsson (2003)står det att fysisk aktivitet kan höja vakenhetsgraden i hjärnan, vilket kan 

förbättra elevers koncentrationsförmåga i klassrummet. Även Hannaford (1997a) säger att 

man genom att röra på sig ruskar liv i hjärnan, vilket då leder till att rörelse är en 

framgångsrik faktor för inlärning.  

 
Wolmesjö (2006) menar att spontana rörelseaktiviteter, rytmer, enkla koordinationslekar i en 

stimulerande och lugn miljö där barnen inte upplever att det är något tävlingsmoment, är 

grunden till barns utveckling. Detta styrker hon genom ett uttalande av Jean Ayers: 

 ”Barnet lär sig att organisera sina hjärnfunktioner genom lek och rörliga aktiviteter, som 

barnet själv väljer eller vill ta emot utifrån sina egna behov och sin egen lust. Lärarens 

uppgift är dels att stimulera den till träning som barnet behöver genom att tillhandahålla 

lämpligt material om idéer, dels att styra och leda barnet så att det omedvetet får en 

meningsfull träning och förbereds för teoretisk undervisning.”  Wolmesjö (2006, s 39) 

 

Enligt Wolmesjö (2006) utvecklas en hjärna när den används, t.ex. när vi utsätter den för 

multimotoriska och multisensoriska upplevelser och utmaningar genom både fysiska och 

mentala aktiviteter. Också Hannaford (1997a) beskriver att vid rörelse använder man inte bara 

armar och ben utan även nervbanor i hjärnan och desto mer nervbanorna används, stimuleras, 

blir de även effektivare i andra förhållanden. Viljan styr alla nya rörelser så att kroppens 

motorik fungerar, och för att kunna styra rörelsen måste vi koncentrera oss enligt Parlenvi & 

Sohlman (1996). Vidare skriver Parlenvi & Sohlman att när vi gjort olika rörelser många 

gånger utförs rörelsen automatiskt och då kan vi göra rörelsen samtidigt som vi pratar, lyssnar 

eller tänker, rörelsemönstret är då till stor del lagrat i hjärnan. Även Grindberg & Langlo 

Jagtøien (2000) talar om hur viktig automatiseringen är för barnens förmåga att kunna 

koncentrera sig på innehållet i det barnet håller på med t.ex. att hålla pennan rätt i handen, 

forma bokstäver korrekt samt att få dem i rätt ordning. De barn vars rörelsemönster i de 

grundläggande aktiviteterna, såsom t.ex. gå, springa, hoppa, kasta och fånga, inte är 



13 
 

automatiserade måste få träna extra med dessa. Då leder det till att de lättare kan koncentrera 

sig. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) 

 

Berg & Cramér (2003) menar också att förmågan att lära oss och koncentrera oss ökar då vi 

rör på oss. Särskilt stora rörelser är väldigt effektiva, för dessa ökar rörelsen på vätskan i 

båggångarna i örat.  Ett barn som ”somnar” eller ”stänger av” i inlärningssituationer har ofta 

ett outvecklat Restikulärt aktiveringssystem (RAS)4. Barn som har ett outvecklat RAS måste 

röra på sig ofta för att hålla hjärnan vaken, t.ex. gå på toaletten, dricka vatten eller vagga på 

stolen. Berg & Cramér (2003) 

 
Berg & Cramér (2003) beskriver hur forskning har visat att tillväxten av nervceller ökar vid 

taktil stimulering och hormonet oxytocin frigörs vilket leder till att vi känner oss lugnare. För 

att utveckla våra känslor och vår kroppsuppfattning behöver vi beröring. Pga. detta är det 

viktigt att alla sinnen stimuleras så varierat som det går. Berg & Cramér (2003) Taktil 

beröring menar Wolmesjö (2001) är viktig för att förbättra syretillförseln till hjärnan vilket då 

leder till att det är lättare att tänka, lyssna, höra och koncentrera sig. 

 

Hannaford (1997a) nämner några förslag på rörelser som är bra för hjärnan. Bl.a. tar hon upp 

promenader, korsrörelser, hjärngymnastik, tennis, skridskor, dansa och sjunga mm. 

 

4.9 Rörelsens betydelse för barnet 
I Ericsson (2003) står det att ”Hannaford varnar för den ökade mängden Tv-tittande och tid 

som barn befinner sig sittande framför datorskärmar. När denna tid tas ifrån barnens tid för 

lek, rörelse och utforskande av omvärlden kan det få en varaktig inverkan på barns inlärning. 

När barn tittar på TV vänjer de hjärnan vid ett inlärningstillstånd som saknar fysiskt, 

emotionellt och även till viss del sensoriskt engagemang.”  Ericsson (2003, s 55) 

 

Raustorp (2004) tar upp att rapporten Surgeon Generals Report on Physical Activity and 

Health slår fast att det finns ett samband mellan god psykisk hälsa och regelbunden fysisk 

aktivitet. Både humör och självkänsla, vilka är viktiga vid inlärning, påverkas eftersom fysisk 

                                                 
4 RAS är det som i hjärnstammen samordnar signaler och skickar de vidare till den tänkande delen av hjärnan. 

Signalerna aktiverar då hjärnan och gör den redo att lära eller tänka. Ett outvecklat RAS leder till att signalerna 

som väcker hjärnan inte når fram. Berg & Cramér (2003) 
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aktivitet har en antidepressiv effekt. Att vi växlar fokus under en skoldag är viktig då vi vet att 

de teoretiska delarna ofta faller på plats då vi växlar mellan praktiskt arbete och teori. 

Rekommendationen för hur mycket fysisk aktivitet ett barn behöver dagligen är 60 minuter. 

Aktiviteten ska vara daglig, gärna vid flera tillfällen, måttlig till intensiv och även av 

intervallkaraktär.  

Fysisk aktivitet är viktig pga.  

 
• ”Aktivitetsmönster som grundläggs i tidig ålder tenderar att följa med upp i vuxen 

ålder.” 
• ”Barn är aktiva men med ökande ålder tenderar aktiviteten att avta. Mer volym i tidig 

ålder ger en buffert mot den drastiska nedgång i aktivitet som man kan se hos 
ungdomar.” 

• ”Barn liksom ungdomar måste erfara styrka och rörlighet. En allsidig utveckling 
kräver en allsidig undervisning.” 
(Raustorp (2004, s 75) 

 

Grindberg & Langlo Jagtøien, (2000) menar att när barnen får vara aktiva upplever de sig 

själva och utvecklar en positiv kroppsuppfattning, de lär sig också att delta i alla former av lek 

och tänka abstrakt. Därför tror de att tio minuters pausgymnastik dagligen leder till bättre 

motorik och fysisk hälsa hos barnen än i de särskilda lektionerna i idrott.  

Förskollärare och lärare bör ha kunskap om barns motoriska utvecklingsmönster, vad sinnena 

betyder för rörelsen, hur man arbetar med både sinnena och motorik samtidigt och förstår 

sambandet mellan motorik och lärande. Eftersom muskulaturen hos mindre barn inte tål 

långvarig och enformig belastning är det viktigt för barnen att byta ställning. Det är ett 

fysiologiskt skäl till att barn behöver röra på sig för att utvecklas vidare. Trots att barn vill 

sitta still och vara lydiga så kan det ibland kännas omöjligt när de inte kan kontrollera detta 

fysiska behov med viljan. Grindberg & Langlo Jagtøien, (2000) 

 
Raustorp (2004) beskriver att perceptionen och den motoriska förmågan utvecklas hand i 

hand, båda lika viktiga för utvecklingen. Sinnesintryck är som vi nämnt tidigare viktiga för 

barnets utveckling och när de sammanfaller lär sig barnet bl.a. tidsuppfattning, 

rumsuppfattning och kroppsuppfattning. Raustorp (2004) 

Parlenvi & Sohlman (1996) anser att genom lek stimuleras barnets alla sinnen vilket leder till 

att det tränar och utvecklar språket och motoriken. Barnen får också nya erfarenheter som ger 

nya färdigheter, kunskaper, känslor och önskemål. Eftersom det är på detta vis så borde man 

utgå från barnens behov och utvecklingsmöjligheter och ge dem en allsidig stimulans för att 

undvika inlärningssvårigheter. Parlenvi & Sohlman (1996) 
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För hur barn upplever sig själva och sin kropp är det av stor betydelse att de får en allsidig 

motorisk träning, vilket i sin tur påverkar barnens självkänsla och självförtroende som 

underlättar inlärning, konstaterar Annerstedt, Hansen & Jagtøien (2002) 

 

Ericsson (2003) menar att det är viktigt att tänka på att lek och idrott ger positiva erfarenheter 

för att självkänslan ska stärkas och bidra till bättre inlärning. Genom att medvetet träna 

rörelser bidrar det till att barnets motoriska förmåga utvecklas och deras möjlighet att kunna 

sitta still, vilket leder till att barnet kan koncentrera sig längre stunder. Viktigt att tänka på är 

att det inte bara är en faktor, positiv eller negativ, som avgör helheten för barnets utveckling. 

Ericsson (2003) Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) säger att motoriskt osäkra barn har lätt 

för att hamna utanför leken och menar vidare att en kropp som är motoriskt välfungerande 

automatiskt fungerar väl vid samspel med andra. 

 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) sammanfattar varför kroppsövningar och fysisk fostran 

är viktig i undervisning för barn i dessa punkter: 

 

• ”Fysisk aktivitet är en källa till glädje. Att må fysiskt bra främjar koncentrationen och 

därmed inlärningsförmågan 

• Fysiska färdigheter är viktiga för barn både i skolarbetet och i vardagssituationer. De 

påverkar andras uppfattning om barnet och har betydelse för barnets självuppfattning 

• Genom fysisk aktivitet förbättras uthålligheten och barnets förmåga att skärpa sin 

uppmärksamhet 

• Genom rörelseerfarenheter kan barnet få hjälp att bli medveten om tids- och 

rumsbegrepp 

• Fysisk aktivitet ger i många sammanhang möjlighet att träna socialt umgänge och 

samarbete. Man blir medveten om sig själv och andra både fysiskt och psykisk. 

• Rörelse existerar aldrig isolerat. Den åtföljs av känslomässiga och perceptuella 

upplevelser 

• Barnet tränas att förstå instruktion genom att höra och se 

• Kroppsuppfattning och kroppskontroll är viktiga förutsättningar för inlärning av 

begrepp och färdigheter” 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000, s 63)  
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4.10 Historik  
Vårt samhälle ser, påpekar Raustorp (2004), helt annorlunda ut idag jämfört med för 70, 500 

eller 10 000 år sedan. Trots denna väldiga samhällsutveckling är människan genetiskt sett 

samma, våra kroppar är gjorda för ett liv i rörelse. Det finns forskning som visar att trots att vi 

har fler föreningsanslutna så växer ändå gruppen med helt inaktiva ungdomar, det är fler och 

fler barn under 15 år som rör sig väldigt lite på sin fritid. Tidigare generationers spontana lek 

och idrottande i kvarteren är nästan borta, istället är det TV/video och dataspel som lockar. 

Raustorp (2004) 

 
Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) beskriver att i det gamla Grekland hade fysisk aktivitet 

en karaktärsdanande inverkan och sågs som något ädelt, rent och sunt. Efter att fysisk aktivitet 

i flera hundra år haft väldigt dåliga villkor, togs det under 1700- och 1800-talet upp igen och 

under denna tid rådde samma uppfattning gällande fysisk aktivitet som i det gamla Grekland. 

I Aten 1896 blev det en vändpunkt för fysisk aktivitet då de återinförde de Olympiska spelen. 

Före detta hade fysisk aktivitet endast varit möjlig för ett fåtal och ingått i aristokratins 

bildningsideal. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) 

 

Flinck & Moberg (1997) berättar att det under senare delen av 1700-talet kom en 

naturromantisk våg in över Europa då bl.a. författare och konstnärer hyllade naturen och allt 

som var naturligt. De menade att barnet var det oförstörda och naturliga. Jean Jacques 

Rousseau (1717-1778), den schweizisk-franske författaren, tyckte att för de små barnen skulle 

undervisningen bygga på lek, för han menade att det naturliga sättet att inhämta kunskap på är 

genom lek. Flinck & Moberg (1997) Jean-Jacques Rousseaus tankar är också något som 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) tar upp. Rousseau talade om att barn inte kunde lära sig 

bara genom att kunskaper tillfördes, de måste få sina kunskaper genom att iaktta och uppleva. 

Den fysiska och praktiska fostran var lika betydelsefull för barnens utveckling som den 

bokliga undervisningen. Rousseaus tankar förstärkte Fredrich Fröbels (1782-1852) arbete med 

att utveckla barnträdgårdarna, som var den tidens förskola. Grindberg & Langlo Jagtøien 

(2000) 

 
Flinck & Moberg (1997) skriver att lekens betydelse för all undervisning betonades av 

filosoferna Platon (427-347f.kr.) och Aristoteles ( 384-327 f.kr.) De menade att barnen lär sig 

bättre under lek- och lustfyllda former än om de lär sig under tvång. På medeltiden och under 

renässansen rådde det inga tankar och teorier om lek, barnen såg man som små vuxna, men 
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mindre och de orkade inte heller lika mycket. För att bli vuxna var barnen tvungna att lära sig 

saker. Flinck & Moberg (1997) 

 

Berg & Cramér (2003) påpekar att ett flertal undersökningar har visat att fysiskt aktiva 

ungdomar fått bättre studieresultat än mot de kamrater som är mindre fysiskt aktiva och mer 

stillasittande. Vår tradition av gymnastik och idrott i skolan har en lång historia som sträcker 

sig från 1800-talet och framåt. Det fanns många skäl till att skolgymnastiken fanns på schemat 

redan då, bl.a. pga. att den innehöll många övningar för kroppen som skapade nya 

”hjärnvägar” och därmed underlättade inlärningen. Under 1990-talet har den schemalagda 

tiden för fysisk aktivitet skurits ner, många barn som kunde ha fått sina blockeringar upplösta 

har istället fått inlärningsproblem pga. för lite rörelseträning. ”Lyckligtvis har regeringen 

kommit på bättre tankar och förslagit att varje barns ska få tillfälle att röra på sig varje dag.”  

Berg & Cramér (2003, s 64) 

 

4.11 Hälsofrämjande skola 
Region Halland (www.regionhalland.se) säger att för att få vara en ”Hälsofrämjande skola” i 

en kommun i västra Sverige handlar det både om att hela skolans vardag ska utvecklas för att 

vara stödjande och främja fysisk - och psykosocial miljö för hälsa och lärande, men också för 

att utveckla och stödja hälsoundervisningen i ett bredare perspektiv.  

 

För att få vara en ”Hälsofrämjande skola” måste man se till den enskilda skolans behov och 

förutsättningar. Eftersom skolan når alla barn och ungdomar i en ålder då de söker sin egen 

identitet har skolan stora chanser till att påverka ungdomars levnadsstil.  

En grundpelare i arbetet med ”Hälsofrämjande skola” är att hela skolan är engagerad. Det 

betyder att alla pedagoger, elever och föräldrar samt övrig personal får vara med och utarbeta 

ett arbetssätt för den gemensamma bilden av en ”Hälsofrämjande skola”. När man arbetar på 

en ”Hälsofrämjande skola” ska arbetet bidra till att påverka ungdomars livsstil och inställning 

till hälsa i en positiv riktning. För att bilda en bättre grogrund för lärande är det viktigt att 

skolans vardag fungerar som en stödjande miljö för hälsa. Detta arbetssätt ger en vinning åt 

alla, både personal och elever, med andra ord har skolan mycket att vinna på att utveckla sitt 

hälsofrämjande arbete.  
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Fem steg för en hälsofrämjande skola 

• Skapa en gemensam vision utifrån vad ni vill sträva mot med ert hälsofrämjande 

arbete. 

• Välj och prioritera bland alla goda idéer och styrkor som redan finns på er skola. 

• Gör en handlingsplan. 

• Genomför planen. 

• Utvärdera och fira framgångarna. 

(www.regionhalland.se) 

 

4.12 Bunkefloprojektet 
(www.bunkeflomodellen.com) 1999 startade ett projekt mellan forskning, Ängslättskolan i 

Bunkeflostrand och med en lokal idrottsförening.  

När projektet startade så hjälpte en lokal idrottsförening till för att möjliggöra en timmes 

fysisk aktivitet varje dag för barnen i år 1 och 2. På skolan har nu alla barn som börjar i år 1 

upp till år 5 fysisk aktivitet som ett obligatoriskt ämne dagligen. 

I projektet valde Ängslättskolan att arbeta utefter vad WHO säger om ”Hälsofrämjande 

skola”. Deras koncept är att skolans vardag ska fungera som en hälsofrämjande och stödjande 

miljö både i social, fysisk och psykisk hälsa där lärande främjas. 

De fysiska aktiviteter som görs på skolan är varierande, där spontan lek och promenader är av 

samma vikt som andra rörelseaktiviteter. Det är väldigt viktigt att barnen upplever 

rörelseglädje och att de är motiverade. Alla dessa aktiviteter ska förhoppningsvis leda till att 

barnen får förbättrad motorik, starkare benstomme och grundläggande vanor för en sund 

livsstil. Ett annat viktigt syfte med projektet är att barnens koncentrationsförmåga och 

självförtroende ökar samt att den sociala förmågan bättras. 

 

För att fånga upp de elever som har en otränad/omogen motorik görs observationer utav 

idrottslärare tillsammans med skolsköterskan vid skolstarten varje år. De barn som visar sig 

behöva mer individuellt stöd får det i mindre grupper. 

Både personalens och föräldrarnas engagemang är viktiga i projektet. Grupper har bildats för 

att gemensamt utveckla och utvärdera hur projektet fungerar. 

Som en del i Bunkefloprojektet ingår Ingegerd Ericssons projekt ”Motorikens betydelse för 

barns koncentrationsförmåga”. Motorikobservationer görs för att se hur barn med 

koncentrationssvårigheter samt motoriska brister påverkas av ökad fysisk aktivitet. 
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Intresset för Bunkefloprojektet har varit stort vilket har resulterat i en modell som kallas 

Bunkeflomodellen. (www.bunkeflomodellen.com) 

 

4.13 Rörisprojektet   
Wolmesjö (2006) berättar i sin bok om ett projekt som kallas för Röris, som är skapat av 

Friskis & Svettis. De lärare som var med i projektet upplevde överlag att koncentrationen, 

sinnestämningen och inlärning påverkades på ett positivt sätt av rörelseaktiviteterna. Andra 

effekter av aktiviteterna var att en del barn fick mer energi, en del blev lugnare men några 

blev trötta. 

I projektet har lärarna reflekterat över hur de har upplevt rörelseaktiviteterna som ett verktyg 

integrerat i skoldagen. Den positiva effekten har de flesta angett vara att de själva känt att det 

har gett energi och att deras humör blivit bättre, vilket i sin tur leder till en positiv 

lärandemiljö. 

För att projektet skall kunna genomföras så är motivation och engagemang från all personal i 

skolan en förutsättning. Det vuxna deltagandet visar sig även här vara en viktig del för 

barnens motivation. Kompetensutveckling i ämnet är minst lika viktigt som att nya projekt 

startas för barnen i skolan. Wolmesjö (2006) 
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5. Empiri 
Under följande avsnitt kommer vi att redovisa vårt resultat och analys från 

enkätundersökningen. I vår analys har vi valt att kommentera resultatet. I enkäten kunde 

pedagogerna i vissa frågor svara från påståendet ”stämmer inte alls” till påståendet ”stämmer 

helt” på en skala från 1 -6. Vi har i vårt resultat valt att redovisa de svar på alternativ 1-3 som 

”stämmer inte alls” och de svar på alternativ 4-6 som ”stämmer helt” för att få fram ett 

tydligare resultat i de frågor som vi jämfört med varandra, men även för att få ett mer 

lättförståeligt och lättläst resultat. 

5.1 Resultat från enkäterna 
I vår undersökning är antalet kvinnor 82 stycken (84 %), endast 16 personer (16 %) är män. 

Av de 98 personer som svarat är den största andelen av dem som arbetar över 51 år, 41 

personer (42 %). Endast 26 personer (27 %) är 40 år eller yngre. 31 personer (31 %) är i 

åldern 41-50 år. 

 
I vår undersökning är yrkesgrupperna följande  
 
Utbildning  Antal  Procent % 
______________________________________________________________ 
  
Förskollärare  32   32,7 

Lågstadielärare 18  18,4 

Mellanstadielärare  6    6,1 

F-5 Lärare   4    4,1    

1-7 Lärare  17  17,3 

4-9 Lärare    2    2 

Annan examen 18  18,4 

Ingen utbildning   1    1    

______________________________________________________________ Figur 1 

Totalt  98  100 
 

I gruppen med annan examen är de olika yrkeskategorierna följande: barnskötare, 

fritidspedagoger, idrottslärare, specialpedagoger, speciallärare, slöjdlärare. De flesta med 

annan examen är fritidspedagoger eller barnskötare, den största gruppen är dock 

fritidspedagoger. 
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Har du någon form av utbildning gällande fysisk aktivitet? 

Av de 98 personerna som var delaktiga i undersökningen svarade 97 personer på denna fråga.  

57 personer (59 %) har någon form av utbildning gällande fysisk aktivitet,  

40 personer (41 %) har ingen utbildning gällande fysisk aktivitet. 

 

Klass du undervisar i. 

Resultatet på denna fråga anser vi inte vara giltigt därför att fritidspersonal, idrottslärare, 

slöjdlärare och speciallärare har kryssat i nästan alla rutor, eftersom de träffar de flesta barnen 

i alla klasser på sin skola. 

 

Elevantal i pedagogernas klasser 

 

Elevantal  Antal  Procent % 
______________________________________________________________ 
  
10-15  13  14,4 

16-20  44  48,9 

21-25  19  21,1 

26-30  14  15,6 

______________________________________________________________ Figur 2 

Totalt  90  100  
 

 
I denna fråga har vi 8 personer som inte svarat.   
 

Hur länge har du arbetat som lärare 

I detta diagram redovisar vi hur fördelningen ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 
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Jag är fysisk aktiv på min fritid. 

I undersökningen så är 64 personer (65 %) av dem som svarat fysiskt aktiva på sin fritid. 34 

personer (35 %) är mindre aktiva på sin fritid, och av dem är det 10 personer (10 %) som 

nästan inte är fysiskt aktiva alls. 

 

Jag är själv intresserad av mer kompetensutveckling för att förbättra den dagliga 

fysiska aktiviteten i min klass. 

Av de 98 personer som fyllt i enkäten och svarat på frågan är det 59 personer (61,5 %) som är 

intresserade av mer kompetensutveckling. 37 personer (38,5 %) är inte intresserade av mer 

kompetensutveckling  

 

Jag känner att jag har tillräcklig kunskap gällande fysisk aktivitet. 

42 personer (43 %) av dem som svarat på frågan anser sig ha tillräcklig kunskap gällande 

fysisk aktivitet. 55 personer (57 %) ser sig inte ha tillräcklig kunskap.  

 

Min skola har en policy för daglig fysisk aktivitet.  

Resultatet på den här frågan visar att nästan hälften, 46 personer (49,5%), har en policy för 

daglig fysisk aktivitet, och 47 personer (50,5%) har inte en policy för daglig fysisk aktivitet.  

På den här frågan har vi fått ett bortfall, inget stort bortfall dock, 5 personer har inte svarat på 

frågan. 

 

Jag tycker att min skola bör arbeta mer med daglig fysisk aktivitet. 

Av dem som svarat på frågan tycker 68 personer (70 %) att de bör arbeta mer med daglig 

fysisk aktivitet. 28 personer (29 %) anser inte att deras skola bör arbeta mer med daglig fysisk 

aktivitet. 

 

Jag tycker att den fysiska aktiviteten barnen får på raster och idrottslektioner är 

tillräcklig för den dagliga rörelsen. 

73 personer (75 %) av alla som svarat på enkäten tycker inte att den fysiska aktiviteten barnen 

får på raster och idrottslektioner är tillräcklig. 24 personer (25 %) menar att det är tillräckligt 

med rörelse för barnen på raster och idrottslektioner. 
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Jag känner till begreppet ”Hälsofrämjande skola”. 

69 personer (70 %)av dem som svarat på frågan känner till begreppet och 29 personer (30 %) 

känner inte till begreppet.  

 

Känner du till tillägget i läroplanen från 2003 att ” skolan skall sträva efter att erbjuda 

alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”? 

  
 
Känner till tillägget Antal   Procent % 
___________________________________________________________________ 
 
Ja  72    73,5 
 
Nej   26   26,5 
___________________________________________________________________ Figur4 

Totalt  98   100 
 

 

 

För att förbättra den dagliga fysiska aktiviteten behöver den/dessa delar utvecklas på 

min skola. (Nedan har vi beskrivit varje svarsalternativ för sig). 

Tillgång till material: Det är nästan lika stor andel av dem som svarat som tycker att de 

behöver mer material som de som tycker att materialet är tillräckligt  

Klassrumsmiljön: Hela 74 personer (75,5 %) är nöjda med sin klassrumsmiljö.  

Övrig innemiljö: 67 personer (68,5 %) är nöjda med övrig innemiljö.  

Fysiska utemiljön: 54 personer (55 %) är nöjda med den fysiska utemiljön. 

Idrottshallen: 61 personer (62 %) tycker inte att idrottshallen behöver utvecklas.  

Schemaläggning: 65 personer (66 %) är nöjda med schemaläggningen.  

Kompetensutveckling:58 personer (59 %) tycker att kompetensutvecklingen bör utvecklas 

på deras skola för att förbättra den dagliga fysiska aktiviteten.  

Annat alternativ: På den här frågan är det 89.8 % som inte svarat. Av dem som svarat har de 

bl.a. angett yoga, massage, personlig inställning från personal, medvetenhet, prioritering, 

skapa rutiner, tips på aktiviteter och mer personal. 
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Gör du med din klass någon eller några av följande aktiviteter? 

Nedan redovisar vi svarsalternativen var för sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5 
 

 
 
 
 

 

Diagrammet ovan visar hur pedagogerna har svarat om hur ofta de promenerar med barnen. 
Nedan visar diagrammet hur pedagogerna svarat på om hur ofta de har massage med barnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 
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Morgongymnastik 

I denna fråga fick vi resultatet att 4 personer har morgongymnastik dagligen. Dessa fyra har 

svarat i enkäten att de har annan examen och då angett att de är idrottslärare. 83 personer har 

svarat att de aldrig gör morgongymnastik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 

 

 

Diagrammet visar hur ofta pedagogerna har en rörelselek med barnen.  

 

Annan fysisk aktivitet: Mer än hälften av de 98 personer som svarat på enkäten har inte 

angett någon annan fysisk aktivitet. Exempel på aktiviteter som några har angett är elevens 

val, basket, badminton, utedagar, dans, pausgympa, organiserade rastaktiviteter, olika 

aktiviteter som passar till ämnet t.ex. matte ute, bandy, bollekar klassrumsgymnastik och 

cykelturer. 

 

Jag upplever att barnen blir lugnare i klassrummet efter fysisk aktivitet. 

88 personer (92 %) av de som svarat upplever att barnen blir lugnare efter fysisk aktivitet.  

 

Jag upplever att barnen lättare förstår instruktioner efter fysisk aktivitet. 

72 personer (76 %) av dem som svarat upplever att barnen lättare förstår instruktionen efter 

fysisk aktivitet.  
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Jag upplever att fysisk aktivitet leder till mer oroligheter i klassrummet. 

90 personer (94 %) av de som svarat tycker inte att fysisk aktivitet leder till mer oroligheter. 

 

Jag upplever att barnen är mer motiverade till skolarbete efter fysisk aktivitet. 

Av dem som svarat på enkäten upplever 76 personer (80 %) att barnen blir mer motiverade till 

skolarbetet efter fysisk aktivitet 

 

Har du andra erfarenheter av hur fysisk aktivitet påverkar barn i skolan? 

På den här öppna frågan har 32 personer (33 %) svarat.  

Här är några citat: 

• Vi mår alla mycket bra av fysiska aktiviteter, det kan aldrig bli för mycket. Barn som 

kanske ej lyckas så bra med skolarbetet (läsa, skriva mm) kan kanske lyckas bättre 

med gympan. Det är Guld för självkänslan och självförtroendet! 

• Det finns barn med spec. behov som efter fys. aktivitet inte kan varva ner på en lång 

stund. Det finns också barn som själva vet att det är skönt att ”springa av sig”. 

• Jag har erfarenhet att barnen måste röra på sig för att kunna koncentrera sig bättre 

under dagen. 

• Jag tror att sömn och fysisk aktivitet hör ihop. Har barnen rört sig mycket i skolan så 

är det lättare att somna på kvällen vilket är positivt till nästa dags skola. 

• Om någon har svårt för t.ex. tabellen så skickar jag ut dem att ta t.ex. tre varv runt 

skolan. Då tänker de klarare. Jag har provat så jag vet det! 

• Elever med mycket spring i benen får mer ro i kroppen och lättare att koncentrera sig 

om dem t.ex. får gå/springa en liten slinga på lektionstid. 

• Massage lugnar. Hopprep på schemat främjar tankearbetet. 
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5.2 Analys 
I vår undersökning är andelen kvinnor som arbetar på de skolor vi besökt många fler än 

männen. Detta resultat visar tydligt hur fördelningen mellan könen ser ut bland dem som 

svarat på vår enkät. Trots vår låga undersökningsomfattning med 98 pedagoger tror vi att det 

ungefär är så fördelningen ser ut i skolans värld. 

 

I slutrapporten från myndigheten för skolutveckling (2005) framgår det att de flesta skolor 

och kommuner har blivit medvetna om läroplanstillägget. Detta resultat överensstämmer inte 

med vårt resultat. Vi fick hela 26 personer (26,5%) som inte känner till tillägget i läroplanen, 

detta anser vi vara en hög siffra.  

 

I frågan gällande om hur vida pedagogerna hade någon form av utbildning gällande fysisk 

aktivitet, hade större andel än vi trodde någon form av utbildning. Detta tror vi beror på att i 

lärarutbildningen förr ingick det 5 eller 10 p lek, rörelse eller idrottsundervisning, och 

eftersom vi fått så stor andel äldre lärare som svarat på enkäten tror vi att resultatet beror på 

det. 

 

I fråga 5 där de skulle ange vilken klass de undervisar i, tycker vi att enkäten skulle ha haft 

fler alternativ t.ex. för speciallärare, idrottslärare, fritidspedagoger, slöjdlärare m.fl. för att 

möjliggöra ett mer giltigt resultat. Något som känns positivt är att det idag när det i t.ex. 

media talas om stora elevgrupper var att vårt resultat visade att de flesta inte har mer än 20 

elever i sin klass. Men kan detta positiva resultat bero på ogiltigheten i fråga 5? 

 

Frågan som löd ”Jag är själv intresserad av mer kompetensutveckling för att förbättra den 

dagliga fysiska aktiviteten i min klass”, har vi jämfört med frågan: ”Jag är fysiskt aktiv på min 

fritid ”. Anledningen var att se om det privata intresset för fysisk aktivitet även speglar 

yrkesrollen. Resultatet pekar på att det är så, 45 personer (47 %) av dem som är fysiskt aktiva 

på sin fritid är intresserade av mer kompetensutveckling.  

20 personer (21%) av dem som inte är aktiva på sin fritid vill ej heller ha mer kompetens- 

utveckling. Här tycker vi att vi fått en tydlig bild av att det handlar om egenintresse för fysisk 

aktivitet och hur pedagogerna vill utvecklas inom området eller inte. 
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På frågan som handlade om att pedagogerna känner att de har tillräcklig kunskap gällande 

fysisk aktivitet, kände vi att det kunde vara tänkvärt att jämföra med om de är intresserade av 

mer kompetensutveckling. En fjärdedel av dem som svarat i undersökningen som inte tycker 

sig ha tillräcklig kunskap vill inte heller ha kompetensutveckling. Detta resultat visar att en 

ganska stor grupp som inte har tillräcklig kunskap gällande fysisk aktivitet, inte heller är 

intresserade av mer kompetensutveckling. Vi funderar över om detta resultat är ett uttryck för 

att många tycker att diskussionen om fysisk aktivitet i skolan är mättad, att det finns så många 

andra problem som borde prioriteras och lyftas upp.   

 

När vi arbetade med resultatet från enkäterna visade det sig att vi hade exakt lika många, 49 

personer, av dem som svarat som arbetar på en hälsofrämjande skola, såsom de som arbetar 

på en icke hälsofrämjande skola. Därför blev vi intresserade av att se hur många som kände 

till begreppet ”Hälsofrämjande skola” i förhållande till vilken skolform de arbetar i. 

 
 
Känner till begreppet ” Hälsofrämjande skola”   
 
__________________________________________________________________ 

Hälsofrämjande skola  Icke hälsofrämjande skola 
___________________________________________________________________ 
Ja 45 personer   24 personer   
 
Nej 4 personer   25 personer 
___________________________________________________________________ 
Totalt  49 personer   49 personer 
 

 

Endast 4 personer som arbetar på hälsofrämjande skola känner inte till begreppet.  

Vi tror att dessa fyra eventuellt kan vara svar från pedagoger som har flera skolor som sitt 

ansvarsområde t.ex. specialpedagog, annars anser vi det vara anmärkningsvärt att inte känna 

till begreppet när man arbetar på en hälsofrämjande skola.  

Resultatet här blev tydligt att de flesta som arbetar på hälsofrämjande skola känner till 

begreppet ”Hälsofrämjande skola”. 
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Vi ville även se om de som arbetar på en hälsofrämjande skola också anser att deras skola har 

en policy för daglig fysisk aktivitet. Resultatet visade att så var inte fallet.  

___________________________________________________________________ 
Skolform  Har policy  Har inte policy 
___________________________________________________________________ 
 
Hälsofrämjande- 30 personer  17 personer 
skola 
 
Icke hälsofrämjande 16 personer  30 personer 
skola 
 
____________________________________________________________________ 
Totalt   46 personer  47 personer 

 

Att det är 17 personer av dem som arbetar på en hälsofrämjande skola som har svarat att deras 

skola inte har en policy för daglig fysisk aktivitet anser vi vara alldeles för högt! Är skolan 

hälsofrämjande borde skolan ha en tydlig policy för daglig fysisk aktivitet som alla pedagoger 

på skolan känner till. 

 

Frågan som handlade om deras skola har en policy för daglig fysisk aktivitet var den vi fick 

flest frågor kring. Flertalet av dem som frågade undrade vad vi menade med policy. Vi har nu 

i efterhand funderat på om vi skulle ha formulerat oss annorlunda i just denna fråga, men vi 

tycker fortfarande frågan är tydlig. Det vi tror är att pedagogerna är osäkra på sin skolas 

policy och därigenom kanske inte riktigt vågar ta ställning. 

 

Av dem som svarat på frågan ”Jag tycker att min skola bör arbeta mer med daglig fysisk 

aktivitet” tyckte vi det var relevant att undersöka om de arbetar på en hälsofrämjande skola 

eller inte. Lika stor andel av dem som arbetar på en hälsofrämjande skola tycker att vi bör 

arbeta mer med daglig fysisk aktivitet, som de som inte arbetar på en hälsofrämjande skola. 

Alltså ingen skillnad mellan de som arbetar på hälsofrämjande skola eller icke hälsofrämjande 

skola.  

 

I frågan gällande klassrumsmiljön var många nöjda med sin miljö, vi tror att det i många fall 

beror på att läraren inte byter klassrum lika mycket nu som man gjorde förr.  

Vi gjorde i denna fråga en jämförelse med hur ofta de gör en rörelselek, för att vi förmodar att 

klassrumsmiljön påverkar hur ofta man gör en rörelselek. Det visade sig att de som är nöjda 
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med klassrumsmiljön är också de som utför rörelselek mest. Detta resultat trodde vi först 

tydde på att de som var mest nöjda med klassrumsmiljön utförde mest rörelselekar i 

klassrummet. Men efter funderingar kom vi på att frågan var fel ställd, vi frågade inte efter i 

vilken miljö de utförde rörelseleken. Därför får vi faktiskt inte svaret på om de gör 

rörelseleken i klassrummet eller inte. 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) menar att klassrummet i skolan är en faktor som 

begränsar lek och aktivitet som är av mer fysisk karaktär. Författarna menar att det är fullt 

möjligt i klassrummet att utföra regellekar i olika former, t.ex. lekar som ställer krav på 

koncentration, balans, kroppsmedvetenhet utan att det skall bli för oroligt och fartfyllt, t.ex. 

gömma nyckeln eller Simon säger. Den fysiska energi barn har måste de få utlopp för under 

skoldagen på ett konstruktivt sätt. I både lek och lärande krävs det att barnen inte får sitta still 

för länge. Grindberg & Langlo (2000) 

 

Wolmesjö (2006) beskriver i sin bok att om barn endast får röra sig på små ytor, förhindras 

den fysiska rörelsen och den blir begränsad enbart till huvudet. Därför ställs stora krav på 

lärarens undervisning och att den blir på ett sådant sätt att barnen andligt kan fly ut ur 

rummet. Detta leder till meningsfullt lärande för barnet, när hela kroppen får bebo rummet 

både fysiskt och psykiskt. Wolmesjö (2006) 

 

I den fråga som gällde att förbättra den fysiska utemiljön är det 44 personer(45%) som inte är 

nöjda med utemiljön. På denna fråga skulle vi varit tydligare för att veta om de enbart tänkt på 

skolgården eller om de tänkt även på den närliggande utemiljön. Vi känner oss tveksamma till 

giltigheten i resultatet. Vi trodde vi skulle få fler än 54 personer (55%) som var nöjda med 

den fysiska utemiljön, på grund av att alla skolor som vi besökt ligger väldigt nära naturen. 

Detta gör att vi tror att många enbart tänkt på skolgården när de svarat.  

 

Något vi vidare blev fundersamma över var resultatet på frågan som handlade om förbättring 

utav skolans idrottshall. Enbart 37 personer (38%) tyckte att deras idrottshall behövde 

utvecklas. Detta resultat tycker vi är mycket märkligt, dels för vi vet att nio av skolorna har 

ganska dåliga, små och gamla idrottshallar. Bara en skola har en ny idrottshall. Dock vet vi 

också att idrottsundervisningens kvalité inte enbart handlar om hur vida idrottshallen är ny 

eller gammal, men undervisningen underlättas i en ny hall. Därför tror vi kanske att det kan 

bero på att många av dem som svarat inte har idrott med sin klass.  
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Möjligen kan det också vara så att de vant sig vid att utnyttja det material som finns på bästa 

sätt, eller att de har idrott i små grupper. Många faktorer kan ha påverkat resultatet.  

 

I frågan om schemaläggningen behöver förbättras eller utvecklas på pedagogernas skola, 

tyckte vi det var relevant att göra en jämförelse med hur pedagogerna svarat på frågan ”jag 

tycker min skola bör arbeta mer med daglig fysisk aktivitet”. Resultatet visar att 

schemaläggningen inte påverkar de pedagoger som även svarat att de är positiva till mer 

daglig fysisk aktivitet. Det resultatet är väldigt intressant att diskutera, då det talas mycket i 

media om att tidsbrist och schemaläggning gör det svårt för pedagoger att utföra ”andra” 

aktiviteter under en skoldag utöver den ordinarie undervisningen. I slutrapporten från 

Myndigheten för skolutveckling (2005) visar det sig att grundskolor oftast inte arbetar med 

daglig fysisk aktivitet begränsat till ett visst ämne eller till 30 minuter. De skolor som arbetar 

utan timplan, menar myndigheten, har lättare för att få in fysisk aktivitet. Myndigheten för 

skolutveckling (2005) 

 

Eftersom promenad är en sådan enkel aktivitet som kan göras dagligen tyckte vi det var 

intressant att jämföra mot dem som kände till tillägget i läroplanen. Av dem som promenerar 

en gång i veckan är det större andel som känner till tillägget i läroplanen än de som inte 

känner till tillägget. Det är också fler som promenerar dagligen som känner till tillägget. 

Myndigheten för skolutveckling (2005) menar att ett enkelt medel för att komma igång med 

den fysiska aktiviteten kan vara att promenera under skoldagen eller att barnen går till och 

från skolan om det är möjligt. En viktig förutsättning för att det ska fungera är dock att de 

vuxna deltar. Myndigheten för skolutveckling (2005) 

 

När det gällde frågan om hur ofta pedagogerna har massage, ville vi se om elevantalet i 

klassen påverkar hur ofta de har massage eller inte. Det är stor andel med ganska många 

elever i sin klass mellan 20 och 30 stycken, som har massage en gång i veckan. Detta resultat 

trodde vi inte att vi skulle få, utan att de klasser som var färre elever i skulle ha massage 

oftare. Resultat blev positivt och över förväntan då elevantalet inte påverkar hur ofta de gör 

massage. Berg & Cramér (2003) beskriver hur forskning har visat att tillväxten av nervceller 

ökar vid taktil stimulering och hormonet oxytocin frigörs och leder till att vi känner oss 

lugnare. För att utveckla våra känslor och vår kroppsuppfattning behöver vi beröring. Pga. 

detta är det viktigt att alla sinnen stimuleras så varierat som det går. Berg & Cramér (2003) 

Detta styrker att massage i skolan är en viktig del. Vi funderade varför vi fick låg frekvens 
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hos de lärare som har få elever, och kom fram till att det förmodligen beror på att de är lärare 

som har t.ex. slöjd eller är speciallärare, där massage inte utförs i någon större utsträckning. 

 

I resultatet på frågan ” Jag upplever att barnen blir lugnare i klassrummet efter fysisk 

aktivitet” visade det sig att en stor grupp 88 personer (92%) upplever att barnen blir lugnare 

efter fysisk aktivitet. Vi ansåg att det var relevant att jämföra om barnen blir lugnare efter 

fysisk aktivitet och frågan om pedagogernas skolor har en policy för daglig fysisk aktivitet. 

Det visade sig att det inte fanns någon skillnad mellan de skolor som har en policy och de som 

inte har någon policy för daglig fysisk aktivitet. Oavsett vad skolorna har för policy så tyckte 

pedagogerna att det är positivt med fysisk aktivitet för barnen blir lugnare i klassen.  

Wolmesjö (2006) berättar i sin bok om Torsten Norlanders (2004) studie om enkla fysiska 

rörelser i klassrummet. Många lärare upplevde att det blev lugnare i klassen efter 

rörelseaktiviteter och att bullret minskade, vilket ledde till tydlig skillnad i koncentration och 

mindre stress. Wolmesjö (2006) Vi fick ett väldigt tydligt resultat som pekade på att 

pedagogerna inte upplever att det blir mer oroligt i klassrummet efter fysisk aktivitet. 

Elevantalet påverkar inte heller att det skulle bli mer oroligt efter fysisk aktivitet enligt 

pedagogerna.  

 
Av dem som svarat på enkäten upplever 76 personer (80 %) att barnen blir mer motiverade till 

skolarbetet efter fysisk aktivitet. Den här frågan tyckte vi kunde vara intressant att jämför med 

”Jag tycker att min skola bör arbeta mer med daglig fysisk aktivitet” därför vi anser att om de 

upplever att barnen blir motiverade av fysisk aktivitet, bör skolan också arbeta mer med den 

dagliga fysiska aktiviteten, för att få fler motiverade elever. Resultatet visade att 58,1 % av 

dem som tycker att barnen blir mer motiverade efter fysisk aktivitet också tycker att deras 

skola bör arbeta mer med daglig fysisk aktivitet. Anmärkningsvärt är att 21,5 % av dem som 

svarat att barnen blir mer motiverade efter fysisk aktivitet inte tycker att de bör arbeta mer 

med den dagliga fysiska aktiviteten. Beror detta resultat på att de redan har daglig fysisk 

aktivitet? Annars tycker vi att resultatet är motsägelsefullt. 
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6. Diskussion 
I diskussionen kommer vi att diskutera de väsentliga resultaten vi fått när vi genomförde vår 

undersökning i en kommun i västra Sverige, samt utvärdera om arbetets syfte har uppnåtts. Vi 

kommer även att diskutera studiens begränsningar och ge förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Pedagogernas inställning till fysisk aktivitet och hur den påverkar 
barnens koncentrationsförmåga  
Pedagogerna vi tillfrågat anser att fysisk aktivitet påverkar koncentrationen positivt visar vår 

enkätundersökning tydligt. På våra fyra sista frågor som vi hade operationaliserat för att inte 

gå rakt på vår forskningsfråga, svarade de flesta i positiv riktning om hur fysisk aktivitet 

påverkar barns inlärningsmiljö. 

Även på vår öppna fråga fick vi många svar där pedagogerna tycker att fysisk aktivitet gör att 

barnen lättare kan koncentrera sig. Vi vill nämna några exempel på vad de skrivit: 

 

”Det är mycket positivt att ha fysisk aktivitet på morgonen det gör 

okoncentrerade barn lugnare och de arbetar bättre” 

 

”Elever med mycket spring i benen får mer ro i kroppen och lättare att koncentrera sig om de 

t.ex. får gå/springa en liten 

slinga på lektionstid” 

 

Enligt rapporten från Myndigheten för skolutveckling (2005) pekar deras resultat i samma 

riktning som vårt resultat, dvs. att koncentrationsförmågan förbättras av fysisk aktivitet. 

Lärare, föräldrar och elever upplever att den effekt som blir av arbetet med hjälp av den 

dagliga fysiska aktiviteten är att eleverna blir gladare, den sociala stämningen blir bättre och 

att det är lugnare i klassrummet, dessutom är det lättare för barnen att koncentrera sig. De 

tycker sig också se att elevernas kunskapsutveckling blir bättre. Myndigheten för 

skolutveckling (2005) 

 

Genom våra svar från pedagogerna och hur de svarat på våra fyra sista frågor känner vi tydligt 

att vi i dagens skola har börjat komma ifrån det djupt rotade tankesättet att kropp och tanke 

inte hänger ihop och de kroppsliga funktionerna är mindre värda sett ur ett 
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inlärningsperspektiv. Idag har vi ett tankesätt där vi vet att barn lär sig på olika sätt och med 

alla sina sinnen. Wolmesjö (2006) säger att intresset för sambandet mellan tanke och kropp 

har ökat och vi är mycket mer medvetna om att kropp, hjärna och nervsystem är en helhet där 

alla delar behövs. 

Enligt Hannaford (1997b) så är mycket inlärningsteori uppbyggd på att kropp och tanke är 

separerade från varandra, vilket leder till att inlärningen i skolan försvåras, och gör den 

mindre framgångsrik än vad den skulle kunna vara.  

 
Flera pedagoger i vår undersökning har påtalat hur mycket bättre barnen mår och att deras 

självkänsla och självförtroende ökar, även att klassrumsmiljön blir mycket lugnare och 

skönare om barnen blir av med sin överskottsenergi genom olika aktiviteter. Wolmesjö (2006) 

menar att om du mår bra så mår din omgivning också bättre, och är du glad, spontan, skrattar 

och är kreativ då kan du få med dig din omgivning. Rörelse och lek är naturliga 

tillvägagångssätt att använda oss av för att må bra, dels för att locka fram skratt och glädje, 

vilket i sin tur kan leda till att vi hanterar stress bättre. Wolmesjö (2006)  

I vår öppna fråga i enkäten sa flera pedagoger också att barnen lär sig lättare genom fysisk 

aktivitet. En pedagog sa: 

 

”Om någon har svårt för t.ex. multiplikationstabellen så skickar jag ut dem att t.ex. ta tre varv 

runt skolan då tänker de klarare, 

jag har provat så jag vet det” 

 

Flera pedagoger påtalar även att fysiska aktiviteter inte behöver ta någon längre tid utan kan 

vara ett kort avbrott på fem minuter för att hjärncellerna ska komma igång igen. 

 

I Ericssons (2003) avhandling var syftet att studera om fysisk aktivitet påverkar 

koncentrationsförmågan. Resultatet visade att det påverkar men att det var tydligast hos barn 

med stora koncentrationssvårigheter. Motorisk träning visar sig kunna ge positiva resultat på 

inlärning och koncentrationsförmåga. Ericsson (2003) Vi tror inte att det enbart är de barn 

som har stora koncentrationssvårigheter som påverkas positivt av motorisk träning, utan även 

andra barn behöver röra på sig. Tydligt har vi sett på våra vfu-perioder hur barn själva gör sig 

ärenden för att röra på sig, t.ex. gå och dricka vatten eller gå på toaletten. 

Kadesjö (1996) säger att barnets impulsiva rörelsebeteende krockar med skolans 

förväntningar om att barn skall sitta stilla i sina bänkar i klassrummet. Ofta är detta ett 
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problem som pedagoger som arbetar med barn i de lägre åldrarna upplever som störst när 

barnet precis har börjat skolan. När barnen blir lite äldre har ofta den grovmotoriska 

impulsiviteten försvunnit, men de fortsätter ändå att röra på sig t.ex. genom att gunga på 

stolen eller på annat sätt röra sig trots att de sitter kvar på sin stol, eller kasta ur sig svar och 

kommentarer. Kadesjö (1996) 

 

Att arbeta med fysisk aktivitet i den dagliga verksamheten är inte enbart positiv för barn. 

Kadesjö (1996) menar att barn med stora koncentrationssvårigheter ofta får svårt att byta från 

en aktivitet till en annan, då det t.ex. är en lärare som presenterar den nya aktiviteten. Dessa 

barn reagerar oftast med att göra motstånd till förändringar som de själva inte påverkar. 

Kadesjö (1996) En pedagog i vår enkätundersökning uttryckte detta såhär: 

 

”Det finns barn med speciella behov som efter fysisk aktivitet inte kan 

varva ner på en lång stund” 

 
Ett annat problem med att arbeta med fysisk aktivitet dagligen är att de barn som känner sig 

osäkra och klumpiga och inte är trygga eller har så bra självkänsla, kan påverkas ännu mer i 

negativ riktning. Det kan vara så att de känner att de inte behärskar rörelserna och spelar då 

kanske istället ”Allan” eller drar sig ur aktiviteten. I sådana fall blir situationen frustrerande 

för både lärare och elev som kanske hamnar ännu mer utanför gruppen. Dessutom blir det så 

att den som egentligen behöver träna mest ändå gör det minst. Grindberg & Langlo Jagtøien 

(2000) säger att motoriskt osäkra barn har lätt för att hamna utanför leken och menar vidare 

att en kropp som är motoriskt välfungerande automatiskt fungerar väl vid samspel med andra. 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) Vi anser att de barn som har svårigheter med att fungera 

i en gruppsituation som kräver lite mer koncentration måste få flera möjligheter till att lära sig 

samspelet. Detta arbete är vi övertygade om är både tidskrävande och även ställer stora krav 

på pedagogen. Vi tycker att det är tragiskt att det är den finansiella situationen som styr detta. 

Allt för få pedagoger får hjälp i det dagliga arbetet med de barn som behöver extra stöd och 

därmed tror vi många drar sig för att arbeta mer med den dagliga fysiska aktiviteten, för all 

energi går då åt till det barn som inte kan hantera situationen. 
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6.2 Läroplanstillägget  
Det kändes relevant i vårt arbete att se hur många pedagoger som är medvetna om tillägget i 

läroplanen 2003, gällande den dagliga fysiska aktiviteten. Vi tycker att vårt resultat visade på 

att alldeles för få kände till läroplanstillägget. Vad beror detta på? Vi funderar på hur 

informationen från skolverket 2003 gick ut till skolorna. Var skolverket otydliga, eller kan det 

vara otydlighet/ointresse från rektorernas sida att förankra tillägget hos pedagogerna när det 

kom, eller är det så att i den stressade verkligheten för rektorerna och pedagogerna blir mål 

”att sträva mot” prioriterade i andra hand?  

 

6.3 Hälsofrämjande skola – Icke hälsofrämjande skola 
I vår undersökning ville vi se om vi skulle få olika resultat beroende på om pedagogerna 

arbetar på en hälsofrämjande skola eller en skola som inte är hälsofrämjande. 

När vi genomförde vår enkätundersökning på en av de hälsofrämjande skolorna var det en 

pedagog som tyckte att det var bra att vi gjorde en undersökning om fysisk aktivitet, och att vi 

i den hade med en fråga om hälsofrämjande skola. Hon menade att trots att hennes skola utger 

sig för att vara en hälsofrämjande skola så upplever hon att hon var ensam i det arbetet med 

den fysiska aktiviteten. Vi funderar över om det är så att om det finns en eller några 

pedagoger som är eldsjälar och brinner för det hälsofrämjande arbetet, leder till att andra 

pedagoger slappnar av och tar mindre ansvar i det hälsofrämjande arbetet. I litteratur, bl.a. i 

Slutrapporten från Myndigheten för skolutveckling (2005) beskrivs de vuxnas deltagande i 

aktiviteterna som avgörande för att det hälsofrämjande arbetet ska fungera. I vår enkät är det 

även en pedagog som betonat vikten av att vi vuxna deltar i barnens aktiviteter, hon säger att: 

 

"Det är viktigt att vi som vuxna lever som vi lär, att vi är ute med barnen och rör oss 

tillsammans. Barn gör inte som vi säger utan som vi gör, så det är vi vuxna som formar 

barnens vanor. Det märks tydligt när det 

finns en fysiskt aktiv personal på en skola, då finns beteendet gratis hos 

barnen. Alla borde ta det ansvaret, både i hemmen och i skolvärlden, dessutom får man ju 

frisk luft och motion på köpet..." 

 

Under vår utbildning har vi under våra vfu-perioder upplevt att pedagogerna har väldigt 

mycket att göra. Därför tror vi att det hälsofrämjande arbetet ofta får stryka på foten på grund 

av tidsbrist. Mycket arbete i skolan går inte att planera och förutsäga såsom t.ex. 
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konfliktlösning och andra frågor som uppstår under en skoldag. Genom detta tror vi att 

pedagogerna upplever tidsbrist och blir stressade. Ska de t.ex. vara rastvakt tar de den tiden 

till att vara en ”osynlig” vuxen ute på skolgården som har en återhämtningsstund för sin egen 

skull. Vi vet att man inte orkar hur mycket som helst, men vi tror att en väldigt bra 

rastvaktsplanering där pedagogerna vid ett av sina rastvaktstillfällen har en enkel uppgift 

gällande fysisk aktivitet som t.ex. hopprep, skulle betyda väldigt mycket för det 

hälsofrämjande arbetet. De skolor som utger sig för att vara en hälsofrämjande skola anser vi 

borde arbeta mer med t.ex. planerade rastaktiviteter, för främjande av den dagliga fysiska 

aktiviteten för alla barn, inte enbart för de barn som själva är aktiva på rasterna. 75 % av alla 

som svarat på enkäten tycker inte att den fysiska aktiviteten barnen får på raster och 

idrottslektioner är tillräcklig. Då undrar vi om skolan arbetat mer med planerade 

rastaktiviteter där pedagogerna är mer aktiva, så kanske svaret blivit annorlunda. En pedagog i 

undersökningen uttryckte sig så här: 

 

”Det är skönt när de aktiverar sig fysiskt på rasterna med röda kinder och 

luftombyte går det mesta lättare” 

 

Från början ville vi ha med en fråga i enkäten gällande hur aktiva pedagogerna själva är i den 

fysiska aktiviteten på rasterna. Nu känner vi att det var ett misstag att ta bort den frågan, för vi 

får inte riktigt fram det svar vi behöver angående hur de vuxnas deltagande påverkar hur 

aktiva barnen blir under t.ex. rasterna. Nu i arbetets slutfas har vi också upptäckt en brist i vår 

undersökning där vi inte kommer åt kärnan i vad som skall göras för att barnen skall få 

tillräckligt med rörelse under dagen. Väldigt många pedagoger i vår undersökning tycker inte 

att det är tillräckligt med rörelse på raster och idrottslektioner, men vi har inte fått svaret på 

om och hur de skall göra något åt det.  

 

Vi tror att det finns många pedagoger som anser att den fysiska aktiviteten är viktig, men att 

de brottas med andra bekymmer som kommer i första hand t.ex. bekymmer av psykologisk art 

pga. t.ex. stress, inlärningsproblem, oroligheter hemma, mm. Det finns också de pedagoger, 

tror vi, som tycker att den eviga debatten i dagens samhälle om alla överviktiga, godisätande 

och stillasittande barn är tröttande i förhållande till allt annat.   

I resultatet på vår undersökning har vi inte sett så stora skillnader mellan pedagogerna som 

arbetar på en hälsofrämjande skola som de som arbetar på en icke hälsofrämjande skola som 

vi trodde. T.ex. i frågan gällande om pedagogerna anser att deras skola bör arbeta mer med 
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den dagliga fysiska aktiviteten, kunde vi inte utläsa någon skillnad mellan de icke 

hälsofrämjande skolorna som de hälsofrämjande. Beror resultaten på att alla skolor arbetar 

mycket med hälsofrämjande frågor i dagens skola, eller är det så att de hälsofrämjande 

skolorna inte fullt ut arbetar med sitt uppdrag som de borde göra? 

 

6.4 Stillasittande barn framför tv-apparater och datorer 
Allt talar för att barn blir friskare och piggare och har lättare för att tillgodogöra sig 

skolarbetet om de är fysiskt aktiva både i skolan och på sin fritid. 

I dagens samhälle både i media men även i andra forum pratas det mycket om vikten av fysisk 

aktivitet i skolan, där det ofta är nedskärningar på idrotten istället för utökning. Vad leder 

detta till med så många stillasittande barn framför tv apparater och datorer? En pedagog skrev 

så här i sitt svar på den öppna frågan: 

 

”Rörelse är bra i alla former, barnen tycker överlag om idrott och 

det behövs med tanke på allt dataspelande och stillasittande lekar 

inomhus” 

 

Vilket ansvar har skolan för barnens fysiska och psykiska hälsa? Läroplanen säger att vi ska 

uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor i skolan och sträva efter att barnen ska vara fysiskt 

aktiva under skoldagen. Mer än så är det inte. Det är ju ändå barnens arbetsplats och de 

tillbringar många timmar i skolan. Vem är ansvarig? Naturligtvis är det föräldrarna som har 

det största ansvaret, men är det så att föräldrar har kapitulerat som viktiga förebilder och inte 

heller vågar sätta gränser. 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
I litteratur men även i vår undersökning har det framkommit att de vuxnas deltagande i 

fysiska aktiviteter är viktig, och har en avgörande roll för att barnen ska bli motiverade till 

fysisk aktivitet. Vi upplever att de vuxnas deltagande har blivit mycket viktigare idag än när 

vi var barn, är det så? Vårt förslag till vidare forskning är att: 

Undersöka varför och om det är så att de vuxnas deltagande i dagens samhälle är viktigare 

för barns motivation till fysisk aktivitet än det varit tidigare? 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter, Anna Danielsson och Linda Dernbrant, som går sista terminen på 
Högskolan i Halmstad. Under denna sista termin ska vi göra ett examensarbete gällande barns 
fysiska aktivitet. Med fysisk aktivitet menar vi all form av rörelse, både pulshöjande och 
pulssänkande, t.ex. hopprep eller massage. Vår undersökning handlar om pedagogers syn på 
fysisk aktivitet i skolan. Vi skulle därför vara tacksamma om du ville ägna en stund åt att 
besvara våra enkätfrågor. De inkomna enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och i 
sammanställningen av enkätresultatet kommer ingen enskild person eller skola att kunna 
identifieras. Enkäten är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 
 
Vid eventuella frågor kan du ringa till oss: 
 
Anna Danielsson, mobnr. 0705-742071  
Linda Dernbrant, mobnr. 0702-982252  
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Markera med kryss i endast en ruta 
 
1. Är du:       Kvinna       Man  
 
 
2. Ålder:      20-30                            31-40 
   

    41-50                             51-65  
 
3. Utbildning:                         Ingen                            Förskolelärare        Lågstadie-        
        lärare                                       
                           Mellanstadie-                  F-5 lärare               1-7 lärare  
           lärare 
                           4-9 lärare      Annan examen…………………      
 
4. Har du någon form av utbildning gällande fysisk aktivitet?  
 
                                                Ja                           Nej  
 
5. Klass du undervisar i:      Åldersintegrerat, vilka klasser:…………….................... 
 

     F      1                      2 
 
       3      4                   5 
 
6. Elevantal i din klass? ……………… 
 
 
7. Hur länge har du arbetat som lärare? ……………… 
 
 
Ringa in det alternativ som passar din uppfattning bäst 
 
8. Jag är fysiskt aktiv på min fritid 
Stämmer inte alls      Stämmer helt 
 

1 2 3 4 5 6 
 

 

9. Jag är själv intresserad av mer kompetensutveckling för att förbättra den dagliga fysiska 
aktiviteten i min klass 
Stämmer inte alls      Stämmer helt 
 

1 2 3 4 5 6 
 

 
10. Jag känner att jag har tillräcklig kunskap gällande fysisk aktivitet 
Stämmer inte alls      Stämmer helt 
 

1 2 3 4 5 6 
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11. Min skola har en policy för daglig fysisk aktivitet 
Stämmer inte alls      Stämmer helt 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

12. Jag tycker att min skola bör arbeta mer med daglig fysisk aktivitet 
Stämmer inte alls      Stämmer helt 
 

1 2 3 4 5 6 
 

 
13. Jag tycker att den fysiska aktiviteten barnen får på raster och idrottslektioner är tillräcklig 
för den dagliga rörelsen  
Stämmer inte alls      Stämmer helt 
      

 1 2 3 4 5 6 
 
 
14. Jag känner till begreppet ” Hälsofrämjande skola” 
Stämmer inte alls      Stämmer helt 
      

 1 2 3 4 5 6 
 
 
Markera med kryss i endast en ruta per fråga 
 
15. Känner du till tillägget i läroplanen från 2003 att ”skolan skall sträva efter att erbjuda alla 
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” ? 
 
                         Ja      Nej 
 

Endast i fråga 16 är flera kryss möjliga 

 
16. För att förbättra den dagliga fysiska aktiviteten behöver den/dessa delar utvecklas på min 
skola 
Tillgång till material   
 
Klassrumsmiljön   
 
Övrig innemiljö   
T.ex. grupprum, musiksal etc. 

 
Fysiska utemiljön     
 
Idrottshallen    
 
Schemaläggning   
 
Kompetensutveckling    
 
Annat alternativ   ……………………………………… 
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17. Gör du med din klass någon eller några av följande aktiviteter? 
         

 Varje    Ett par 1 ggr/v Någon gång       Aldrig
  dag    ggr/v  i månaden 

 
Promenad                    
 
Massage                    
 
Morgon                                
gymnastik 
 
Rörelse                                 
lek 
 
Annan fysisk                                  
aktivitet ( Skriv vad och markera i rutorna hur ofta)        

………………………………………………… 
  

Ringa in det alternativ som passar din uppfattning bäst 
 
18. Jag upplever att barnen blir lugnare i klassrummet efter fysisk aktivitet 
Stämmer inte alls      Stämmer helt 
 

 1 2 3 4 5 6 
 
 
19. Jag upplever att barnen lättare förstår instruktioner efter fysisk aktivitet 
Stämmer inte alls      Stämmer helt 
 

 1 2 3 4 5 6 
 
 
20. Jag upplever att fysisk aktivitet leder till mer oroligheter i klassrummet 
Stämmer inte alls      Stämmer helt 
 

 1 2 3 4 5 6 
 
 
21. Jag upplever att barnen är mer motiverade till skolarbete efter fysisk aktivitet 
Stämmer inte alls      Stämmer helt 
 

 1 2 3 4 5 6 
 
 
22. Har du andra erfarenheter av hur fysisk aktivitet påverkar barn i skolan? Skriv gärna 
några egna ord nedan.  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 


