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SAMMANFATTNING 

-Vi höll på att skratta järnet när vi höll på med den fysiska aktiviteten på engelskan tidigare 

idag. Detta poängterades av Maria som var en av de åtta pedagogerna som vi intervjuade i 

syftet att undersöka deras uppfattningar kring effekter av integrering av fysisk aktivitet. 

Studien berör även vilka hinder samt möjligheter pedagogerna ser till denna integrering. 

Dessa intervjuer var uppbyggda likt kvalitativa halvstrukturerade intervjuer för att på bästa 

sätt besvara våra frågeställningar. Under arbetet med studien har vi utöver detta inspirerats av 

en fenomenografisk metodologi, då vårt mål var att kartlägga pedagogers förhållningssätt. De 

teorier vi tagit inspiration från var Deweys teori ”learning by doing” samt Hannafords teori 

kring att lärande sker med hela kroppen. En del av resultatet vi fick fram visar på att 

pedagogerna var positivt inställda till att integrera fysisk aktivitet. Däremot kunde de även se 

vissa komplikationer till att lyckas med detta. Ytterligare ett resultat vi kunnat utläsa var att 

pedagogerna ser att den fysiska aktiviteten ger positiva effekter på vissa delar av barnens 

skolgång. Vi tror att våra intervjuer ledde till att flertalet av informanterna fick tänka till på 

deras uppbyggnad av en teoretisk undervisning. Detta tror vi resulterade i självreflektioner 

kring integrering av fysisk aktivitet. Vår förhoppning med denna studie är att den typ av 

självreflektion även infinner sig hos uppsatsens läsare som arbetar inom skolans verksamhet.  
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FÖRORD 

Vikten av fysisk aktivitet har och kommer alltid vara en central del i våra liv. Genom att ha 

studerat ett antal pedagogers uppfattning kring integrering av fysisk aktivitet samt möjligheter 

och hinder till denna har vi fått en djupare förståelse om detta. Vi är övertygade om att vi i 

största möjliga mån kommer försöka få in fysisk aktivitet i vår framtida teoretiska 

undervisning. Med detta arbete hoppas vi även på att kunna inspirera personal inom 

skolverksamheten. 

 

Vi vill tacka alla inblandade pedagoger som gjorde vår undersökning möjlig. Tack för att ni 

ställde upp, tog er tid samt delade med er av era kunskaper och erfarenheter. Vi vill även 

tacka våra handledare som har stöttat och väglett oss under resans gång. Sist men inte minst 

vill vi dessutom skänka ett tack till de andra studenterna i vår handledningsgrupp som funnits 

där som en stöttepelare samt hjälp oss sudda ut eventuella frågetecken. Tack än en gång! 

 

/ Hanna Apelqvist & Ida Bjärnstedt 
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1. INLEDNING 

Grindberg och Jagtøien (2000) menar att barnen i dagens samhälle är allt mer inaktiva då 

video, datorer, tv och tv-spel tar upp mer av deras tid. Här går det enligt dem att se en tydlig 

förändring bara under de senare åren. De påpekar vidare att samtidigt som det är fler 

stillasittande aktiviteter som lockar barnen så minskar även de fria ytorna som passar för 

barnens egna aktiviteter. Enligt Grindberg och Jagtøien (2000) leder detta i sin tur till att den 

fysiska ohälsan ökar. Fetma, muskelsvaghet och en dålig hjärt- och lungkapacitet är några av 

de effekter som denna livsstil medför, detta redan för barn i ung ålder (Grindberg & Jagtøien, 

2000).  Trots denna förändring av barnens dagliga rörelse så tar Ericsson (2003) upp att 

antalet timmar för idrottsundervisningen har reducerats. Ericsson (2005 a) tar dessutom upp 

att en ökad fysisk aktivitet kan bidrar till positiva effekter på barnens skolgång. Granqvist och 

Persson (2002) är av liknande åsikt då de poängterar att den fysiska aktiviteten har positiva 

effekter på koncentrationsförmågan. Utöver koncentrationen så beskriver Isberg (2009) även 

att självförtroendet och självkänslan kan påverkas i positiv riktning. 

 

Grindberg och Jagtøien (2000) hävdar att det bör ställas större krav på en ökad daglig fysisk 

aktivitet inom skolans verksamhet. De tar vidare upp hur detta bör vara en naturlig del av 

skoldagen samt att ansvaret för att öka den fysiska aktiviteten inte enbart bör ligga på den 

undervisande pedagogen i idrott och hälsa. Skolverket (2011) benämner i Lgr 11 att ett av 

skolans uppdrag är den ska erbjuda daglig fysisk aktivitet under hela skoldagen. Granqvist 

och Persson (2002) beskriver dock hur inlärning ofta förknippas med stillasittande. De 

förklarar vidare hur ett flertal böcker och forskningar däremot menar på att vi lär som bäst då 

vi ges chans att lära med hela kroppen. Dessa effekter av den fysiska aktiviteten är något som 

har fångat vårt intresse och som vi vill få mer insikt i. Detta vill vi belysa vidare genom att 

undersöka åtta pedagogers (årskurs ett till tre) uppfattningar kring fenomenet med integrering 

av fysisk aktivitet. Denna intervjuempiri kommer sedan att jämföras med Deweys teori 

”Learning by doing”, Hannafords teori kring att lärande sker med hela kroppen samt tidigare 

forskning.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera de effekter som fysisk aktivitet medför på barns skolgång 

utifrån pedagogernas perspektiv. Vi vill även undersöka vilka förutsättningar pedagogerna ser 

till integrering av den fysiska aktiviteten. 
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 Vilken är pedagogernas uppfattning om effekter av integrering av fysisk aktivitet i de 

teoretiska ämnena? 

 Vilken är pedagogernas uppfattning om samt erfarenheter av hinder och möjligheter 

till integrering av fysisk aktivitet i de teoretiska ämnena? 

 

1.2 Avgränsningar 

I vårt arbete har vi valt att göra vissa avgränsningar, vilka beror på den rådande tidsbristen. 

De avgränsningar som vi valt att göra utifrån denna aspekt är intervjuer med åtta utbildade 

pedagoger verksamma i årskurserna ett till tre samt fokus på de teoretiska ämnena.  
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel kommer vi ta upp tidigare forskningar och undersökningar om fysisk aktivitets 

påverkan av koncentration, inlärning, självförtroende och självkänsla samt vilka hinder och 

möjligheter det finns till att integrera den fysiska aktiviteten. Vi kommer även att definiera 

begreppet fysisk aktivitet. Slutligen kommer vi dessutom redogöra för vår teoretiska 

referensram.  

 

2.1 Centrala begrepp 

Det centrala begreppet vi använder oss av i vårt arbete är fysisk aktivitet. Detta begrepp är 

ständigt återkommande och bär en central del i arbetet. Det är alltså utifrån det ovanstående 

begreppet som vårt arbete tar form. 

 

Definitionen av fysisk aktivitet är enligt statens folkhälsoinstitut (2011) kroppsrörelse där 

muskulaturens sammandragningar leder till ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet består av 

rörelser både på arbetet och på fritiden. Det kan vara rörelser som exempelvis idrott, lek, 

kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv (statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Ekblom och Nilsson (2000) benämner att SISU:s definition av fysisk aktivitet är: 

”All rörelse som ger ökad energiomsättning. Denna definition omfattar all medveten och 

planerad typ av muskelaktivitet, t ex städning, trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, 

hobbyverksamheter t ex golf, svampplockning, motion och träning. Även omedvetna 

automatiserade rörelser av olika typ kan räknas till denna del”. (Ekblom & Nilsson, 2000. Sid 

24). 

Det vi vill belysa med dessa definitioner är att fysisk aktivitet inte bara är att motionsträna 

utan all vår dagliga rörelse. Det är den fysiska aktiviteten kopplat till barns skolgång som vi i 

detta arbete vill studera vidare om.  

 

2.2 Pedagogers syn på rörelse 

Stensmo (2007)  omnämner att det redan på 300- talet f.Kr förekom filosofier kring 

undervisning och lärande. Han tolkar bland annat Aristoteles åsikter om att lärande sker bäst 

praktiskt. Stensmo (2007) omnämner även att Rousseau var av denna åsikt. Enligt Stensmos 

(2007) tolkning menade Rousseau att kunskapsinhämtningen inte bara skulle ske teoretiskt 

utan även fysiskt och praktiskt för att barn skulle utvecklas. Både Rousseau och Fröbel var 

enligt Grindberg och Jagtøiens (2000) tolkning rörande överens om att det var av stor vikt att 

barn skulle få vara barn. Lek, fysisk aktivitet och vetgirighet var viktiga faktorer och detta 
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skulle pedagogerna uppmärksamma och ta tillvara enligt dem (Grindberg & Jagtøien, 2000). 

Än idag poängterar många pedagoger vikten av kroppslig rörelse vid barns lärande, vilket 

framkommer i Szczepanskis (2008) avhandling. Szczepanski (2008) redogör däri för hur 

pedagogerna i undersökningen uppfattar konkretion, variation och delaktighet som tre viktiga 

grundstenar på vägen till lärande. Även i en studie gjord av Myndigheten för skolutveckling 

(2005) beskrivs att ett flertal pedagoger såg ett samband mellan fysisk aktivitet och lärande. 

Slutligen så omnämns detta samband mellan den fysiska aktiviteten och lärandet inte enbart 

av pedagoger utan det stärks enligt Lundvall (2011) dessutom av forskning. Lundvall (2011) 

menar på att det finns forskningsrön som visar på att fysisk aktivitet påverkar hjärnan. Hon 

skriver vidare att neurovetenskapen har konstaterat att fysisk aktivitet bidrar till att 

koncentration, energinivå, minnesförmåga samt kapaciteten att lösa kognitiva uppgifter 

förbättras (Lundvall, 2011). 

 

2.3 Fysisk aktivitets effekter på koncentration och skolprestationer 

I Ericssons avhandling (2003) beskrivs en studie som visar på att ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning i skolans verksamhet bidrar till en förbättring av barns motoriska utveckling. 

Den motoriska utvecklingen bidrar bland annat till att studieresultaten i svenska och 

matematik förbättras. En delstudie i denna undersökning var Bunkefloprojektet som innebar 

att öka den fysiska aktiviteten i skolan (Ericsson, 2003). Enligt Ericsson (2003) så var 

Bunkefloprojektets syfte att undersöka den fysiska aktivitetens samt den motoriska 

färdighetens eventuella påverkanseffekter på koncentrationsförmågan och skolprestationer. 

Resultatet visade på att det fanns ett samband mellan dessa faktorer. Detta samband gick att se 

hos alla elever (Ericsson, 2005a). Även i en undersökning gjord av Myndigheten för 

skolutveckling (2005) kunde vissa skolor se ett bättre utfall på skolprestationerna när daglig 

fysisk aktivitets användes. Det krävdes dock att ha mer än skolans inlagda idrottslektioner för 

att en sådan förbättring skulle kunna bli möjlig (Ericsson, 2005a). Ericsson (2005a) menar att 

resultaten visade på att skolan både kan och bör arbeta mer för att främja elevernas motoriska 

färdigheter. Som vi nämnde ovan så visade sig projektet även ha positiv påverkan på barns 

koncentrationsförmåga (Ericsson, 2003). Det går alltså enligt Ericsson (2003) att se ett 

samband mellan en förbättrad motorik och en ökad koncentration, men det går däremot inte 

att bekräfta säkert.  
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Nordlund, Rolander och Larsson (2004) omnämner en studie som visar på att bullernivån i 

klassrummen minskade markant då eleverna fick genomföra ett stretching- och avslappnings- 

program. De medverkade pedagogerna ansåg dessutom att elevernas koncentrationsförmåga 

ökade. Även i en undersökning gjord av Myndigheten för skolutveckling (2005) visade 

resultaten på att det fanns en koppling mellan fysisk aktivitet och koncentration. Ett flertal 

elever, lärare, rektorer och föräldrar var rörande överens om att daglig rörelse bidrog till lugn i 

klassrummet och bättre koncentration bland eleverna (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 

Liknande resultat fick Kostenius- Foster (2002) i sin undersökning, där hon studerade elevers 

upplevelser om lärande och fysisk aktivitet. Ett flertals elever poängterade att de såg ett 

samband mellan kunskapsinhämtning och fysisk aktivitet. De upplevde sig bli mer lugna, 

disciplinerade och koncentrerade. Även Raustorp (2000) omnämner en undersökning som har 

gjorts inom detta område, vilket är en stor kanadensisk sådan som kallas Trois Riviers-

undersökningen. Den visade på att elever som spenderade lite mindre tid i de teoretiska 

ämnena och istället spenderade lite mer tid åt idrottsundervisningen trots detta uppnådde lika 

bra studieresultat, om inte till och med bättre. Trots Raustorps (2000) ovanstående resultat så 

tolkar Quennerstedt (2006) Meckbachs tankar som att pedagogerna för de äldre åldrarna i 

större utsträckning lägger fokus på det teoretiska. Quennerstedt (2006) tolkar vidare att 

Meckbach menar på att pedagogerna för de yngre åldrarna mer lyfter fram rörelseglädje i 

undervisningen. 

 

Granqvist och Persson (2002) redogör för Steinbergs inlärningskurva som vanligen råder 

under en 40-minuters lektion.  

 

De tolkar vidare Steinbergs förklaring av hur en del forskare tror att kurvan hade kunnat se ut, 

om undervisningstillfället var tionde minut hade brutit för kortare fysisk aktivitet (Granqvist 

& Persson, 2002). 
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Granqvist och Persson (2002) har gjort en studie i syfte att undersöka i vilken utsträckning 

fysisk aktivitet under lektionstid kan förbättra barns koncentrationsförmåga. Resultatet av 

denna studie var att avbrott för kortare rörelsepass kunde ge positiva effekter på barns 

koncentration. De menade dock att detta beror på vilken typ av aktivitet som bryts för att 

göras. Lugnare aktiviteter (så som massage) gav positiva effekter, medans andra aktiviteter 

(så som parbrottning eller samarbetsövningar) istället gav motsatt effekt. Detta då det tog lång 

tid för eleverna att åter få tillbaka sin koncentration (Granqvist & Persson, 2002). Även 

Wolmesjö (2006) visar i en undersökning att rörelse av olika slag i klassrummet till stor del 

leder till bättre klimat. Däremot visar Wolmesjös (2006) undersökning på att det inte gäller 

alla elever. En del elever anser att avbrott för rörelse under lektionen stör arbetet, är tråkigt 

eller är generande (Wolmesjö, 2006). Även Nordlund m.fl. (2004)  belyser vikten av att barn 

får utrymme för sitt rörelsebehov. De menar vidare att detta bidrar till ökad koncentration 

samt motivation.  

 

2.4 Fysisk aktivitets effekter på självkänsla och självförtroende 

För att barn ska utveckla sin självkänsla har samspelet med omgivningen samt rörelse av olika 

slag stor betydelse, enligt Smyth och Anderson (1999). De menar vidare på att även 

kroppsuppfattning är en viktig faktor för att öka självkänslan hos barnet. Smyth och Anderson 

(1999) visar dessutom på att det i studier går att se ett samband i att barn som har motoriska 

svårigheter dessutom har dålig självkänsla. Även Raustorp (2005) är av liknande åsikt då han 

poängterar att en god kroppsuppfattning har en betydelsefull del för att stärka självkänslan. 

Även Isberg (2009) tar upp kopplingen mellan fysisk aktivitet och välbefinnande, då hon 

redogör för Steptoe och Butlers empiriska undersökning kring detta område. Resultatet i 

denna empiriska undersökning visade på att fysisk aktivitet verkar bidra till ett bättre psykiskt 

välmående, så som ett stärkt självförtroende (Isberg, 2009).  
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Quennerstedt (2006) tolkar Eriksson m.fl. tankar att den fysiska aktiviteten har positiva 

effekter på självförtroende och inlärning. Enligt Bernerskog (2006) har den fysiska aktiviteten 

påverkan både på ungas fysiska likväl psykiska hälsa. Via fysisk aktivitet där alla ges chans 

att lyckas sker en förbättring av barns självkänsla och självuppfattning (Bernerskog, 2006). 

Bernerskog (2006) poängterar dessutom att en positiv självbild ökar förutsättningarna för 

bättre skolprestationer. Detta har dessutom bekräftats av ett flertal elever i Kostenius- Foster 

(2002) empiriska undersökning då de beskrev att de upplevde ett större lugn av fysisk 

aktivitet.  

 

2.5 Möjligheter och hinder för integrering av den fysiska aktiviteten 

I Isbergs (2009) avhandling omnämns nordiska rådets rekommendationer om att barn och 

unga bör vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag. Denna aktivitet bör således vara 

fördelad på flera mindre pass under dagen. Genom att använda sig av fysisk aktivitet under 

dagen går det att uppnå positiva effekter på den övriga skolgången, enligt Ericsson (2003, 

2005a), Granqvist och Persson (2002), Raustorp (2000) och Quennerstedt (2006) med flera. 

För att detta ska bli möjligt att fullfölja anser Raustorp (2004) att det är en fördel att se ur ett 

helhetsperspektiv. Han menar vidare att alla pedagoger och all personal inom verksamheten 

har en viktig uppgift i arbetet om att integrera hälsa och livsstil. Raustorp (2004) anser helt 

enkelt att all skolpersonal har en betydelsefull roll för att främja detta, inte bara läraren i idrott 

och hälsa. Isberg (2009) stärker detta i sin avhandling då hon tolkar Tammelins redogörelse 

för att idrottslektionerna inte räcker till för att täcka barn och ungas dagliga fysiska aktivitet. 

Även Wolmesjö (2006) poängterar vikten av att samverka. Hon menar att det är viktigt att ta 

tillvara på allas idéer och kompetenser. Både Raustorp (2004) samt Wolmesjö (2006) tar upp 

samverkan som en möjlighet för att lyckas öka den dagliga fysiska aktiviteten i skolan. 

Wolmesjö (2006) tar även upp RÖRIS som ett alternativt arbetssätt för att öka den dagliga 

fysiska aktiviteten i skolan. Hon beskriver RÖRIS som ett projekt startat av Friskis & Svettis 

med en grundtanke i att sprida rörelseglädje. Wolmesjö (2006) tar vidare upp hur RÖRIS är 

ett enkelt och effektivt verktyg för pedagogerna ute i verksamheten.  

 

Lillemyr (2002) poängterar den fysiska miljöns betydelse. Här är det viktigt att utforma 

miljön så att den passar barnen, för att uppnå ett ökat lärande (Lillemyr, 2002). Wolmesjö 

(2006) tolkar Bengtsson tankar kring vikten av förhållandet mellan liv och rum. Enligt 

Wolmesjös (2006)  tolkning så syftar Bengtsson på att skolans lärosalar inte är utformade 
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efter barnens konkreta levda rum och att detta begränsar barns inlärning samt att klassrummet 

är utformat för att använda huvudet och att rörelse av olika slag blir begränsat. Slutligen 

redogör Wolmesjö (2006) för hur Bengtsson dessutom syftar på att inlärning sker när hela 

kroppen får användas. Den fysiska aktiviteten samt den fysiska miljöns betydelse för barns 

inlärning poängteras även av Szczepanski och Leijon (2000). De menar att utomhuspedagogik 

kan vara ett komplement till den traditionella undervisningen, som vanligtvis sker inom fyra 

väggar. De pekar vidare på att det med hjälp av utomhuspedagogik går att uppfylla både 

elevernas fysiska aktivitet samt en positiv fysisk inlärningsmiljö. Szczepanski och Leijon 

(2000) menar dessutom att den fysiska aktiviteten kan stimuleras då utomhusmiljön lättare 

fungerar som en rörelseintensiv inlärningsmiljö än då undervisningen sker inomhus. Vad 

gäller den fysiska miljön så anser Szczepanski och Leijon (2000) att den förbättras av 

utomhuspedagogik då det är lättare att stimulera alla sinnen. Detta bekräftas i Szczepanskis 

(2008) avhandling där studien visar på att ett flertal pedagoger är rörande överens om att de 

ser ett värde i att använda sig av utomhusmiljön i undervisningen. Även i en undersökning 

gjord av Myndigheten för skolutveckling (2005) bekräftas utomhusmiljön som ett medel att 

integrera den fysiska aktiviteten. I resultatet av undersökningen beskrivs hur promenader i 

grundskolan var vanligt förekommande. Skolornas erfarenhet av att använda sig av 

promenader var således mycket positiva. Pedagogerna menade på att alla kunde vara med och 

delta och att resultatet blev bättre ork, större intresse för fysisk aktivitet och bättre 

självförtroende. En del pedagoger upplevde dessutom att lektionerna blev lugnare, eleverna 

visade på större närvaro samt att pedagogerna fick ett bättre samspel med eleverna. Slutligen 

visade undersökningen på att promenader inte bara användes för att röra på sig utan det blev 

även mer vanligt att integrera de teoretiska ämnena i promenaderna (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). 

 

Lillemyr (2002)  pekar på att leken har en viktig roll under de första skolåren. Detta för att 

eleverna ska får undersöka, experimentera och skapa, vilket i sin tur leder till ett lärande. 

Lillemyr (2002) redogör för hur Boström poängterar att skolverksamheten i de lägre åldrarna 

måste utvidga sin syn på barns lek. Lillemyr (2002) tolkar vidare Boströms tankar som att 

skolverksamheten för de lägre åldrarna måste se till förskoleklassens sätt att arbeta eftersom 

undervisningen helt enkelt ska innehålla mer lek. Även Henckel (1990) belyser området lek. 

Han omnämner hur pedagoger i hans undersökning poängterar att lek är något som går att 

utöva överallt. Pedagogerna i Henckels (1990) undersökning menar dock på att det finns vissa 

hinder till att ta in leken, vilka är tid, material och plats. Hall och Robinson (2003) har även 
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de undersökt området lek. De poängterar i sin avhandling hur leken är ett medel för att 

integrera fysisk aktivitet. De betonar dessutom hur skolan blir mer formell då barnen kommer 

upp i första klass. Slutligen pekar de på hur exempelvis leken blir försummad av ett istället 

allt mer akademiskt arbete, vilket också innebär allt mer stillasittande. 

 

2.6 Teoretisk referensram 

Att relatera teori och verklighet till varandra är en av forskarens huvuduppgift. Hur detta 

arbete ska gå till beror på studiens upplägg (Patel & Davidsson, 2003). Vi har valt att 

inspireras av det induktiva arbetssättet då vi anser att detta var bäst lämpat för vårt arbetes 

utformning. Det induktiva arbetssättet kännetecknas enligt Patel och Davidsson (2003) av att 

forskaren utefter empirin och den insamlade informationen (i vårt fall intervjuerna) således 

formulerar en teori. Denna teori blir alltså avgränsad till forskningens unika område och 

passar just det enskilda fallet. Det är då ofrånkomligt att inte låta teorin påverkas av 

forskarens egna föreställningar. Det induktiva arbetet följer alltså upptäckandets väg. Detta 

arbetssätt behöver alltså inte till en början med ha en teori som ligger till grund för arbetet 

(Patel & Davidsson, 2003). 

 

Vår studie inspireras utifrån Deweys teori ”Learning by doing” samt Hannafords teori kring 

att lärande sker med hela kroppen. Vissa delar ur dessa teorier avspeglas alltså i vår 

undersökning. Vi har följaktligen valt ut de delar som är bäst lämpade att tillämpa på vårt 

arbetes syfte.  

 

2.6.1 Deweys teori 

Forsell (2005) menar att dagens skola bär påtagliga spår av Deweys tankar kring att det är 

människors egna intressen och behov som ligger till grund för undervisningen. Vidare tolkar 

Forsell (2005) Deweys tankar kring hur en skola enligt honom bör se ut. Här är således 

elevens behov och intressen utgångspunkt för allt lärande. Lärandet i sin tur bör enligt 

Forsells (2005) tolkning främst bygga på egen aktivitet. Pedagogen bör alltså bygga broar 

mellan barnets värld och undervisningen då pedagogiken annars blir ytlig och instrumentell.  

Det krävs alltså en förståelse för att barnet är en social samhällsvarelse, vilket skolans praktik 

bör präglas av (Forsell, 2005). Forsell (2005) redogör vidare för Deweys åsikt att skolans 

praktik därutöver bör formas mer utifrån en verkstadskaraktär där en viss oordning, prat och 

fysisk rörelse utgör grunden för lärandet. Det ges enligt Forsells (2005) tolkning av Deweys 
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teori inga sociala motiv för lärande och skolans problematik består på så vis i att den är 

isolerad från det vanliga livet. Utöver detta så finns det enligt Forsells (2005) redogörelse 

även viss problematik kring klassrumsutformandet. Dewey menar enligt Forsells (2005) 

tolkning att skolan inte inspirerar till fysisk aktivitet utan snarare är utformad för att underlätta 

hanterandet av eleverna. Det är då läraren och skolboken som det centreras på och elevernas 

drivkrafter och aktiviteter går till spillo (Forsell, 2005). Enligt Forsells (2005) tolkning av 

Deweys tankar så menar han således att undervisningen med fördel kan inspireras utifrån 

elevernas intressen. Pedagogen bör följaktligen möta elevernas behov och intressen för att de 

ska tillägna sig kunskapen. Detta kan vara i form av att göra rörelse i dans, använda sig av 

musik eller använda sig av elevers bildliga intressen som exempelvis i film (Forsell, 2005).  

 

2.6.2 Hannafords teori 

Hannaford (1997) beskriver vikten av fysisk aktivitet under hela livet. Hon menar att rörelse 

av olika slag aktiverar nervsystemet, vilket i sin tur leder till att det blir lättare att lära. 

Hannaford (1997) menar alltså att det är av stor vikt att sensorisk praktisk stimulering sker 

under hela livstiden för att öka kunskapsinhämtningen. Hannaford (1997) poängterar att barn 

och ungdomar idag är allt mer stillasittande vilket leder till att leken, rörelsen och 

upptäckandet av omgivningen blir mer sällsynt. Detta menar hon har inverkan på barns 

inlärning. Vidare menar Hannaford (1997) att dagens undervisning i största mån lägger fokus 

på språket. Hon poängterar att skolans verksamhet till stor del fokuserar på att enbart hjärnan 

ska få arbeta. Hon anser dock att det är av stor vikt att hela kroppen stimuleras så att alla våra 

sinnen får vara aktiva för att eleverna ska lära sig. Hannaford (1997) beskriver hur en vanlig 

inlärningssituation ser ut där ett flertal sinnen aktiveras, i form av fyra olika delar. Dessa är 

sensomotorisk input, integrering, assimilering samt handling. För att kunna befästa elevernas 

kunskap ytterligare så krävs det enligt Hannaford (1997) en variationsrik miljö. Hannaford 

(1997) poängterar att ökad fysisk aktivitet genererar i ökad inlärningen vilket leder till 

förbättrade skolresultat. Vidare menar Hannaford (1997) att rörelse av olika slag dessutom 

bidrar till att koncentrationsförmågan förbättras. Hannaford (1997) anser även att det finns en 

tydlig koppling mellan rörelse, musik, bild och lärande. Utöver detta anser hon att leken är 

även en viktig del i undervisningen. Genom användandet av leken ges barnen tillfälle att 

stimulera alla sinnen vilket leder till att de får en bättre kroppsuppfattning. Slutligen menar 

Hannaford (1997) att om eleven har en bra syn på sig själv när det handlar om fysisk aktivitet 

bidrar det till att personen lättare kan samspela med miljön runtomkring.   
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3. METOD 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det av stor vikt att i metoddelen beskriva allt ifrån vilka 

individer som ska delta till hur intervjun ska gå till väga. Nedan kommer vi således att 

beskriva de olika momenten i genomförandet av vår undersökning. 

 

3.1 Val av metod 

Vi valde att använda oss av ett kvalitativt arbetssätt. Detta då det var bäst lämpat för vårt 

undersökningssyfte. Anledningen till att vi valde detta arbetssätt var på grund av att vi ville få 

en djupare förståelse för pedagogernas uppfattningar och erfarenheter. Vi använde oss således 

av kvalitativa intervjuer. Patel och Davidsson (2003) beskriver syftet med en kvalitativ 

intervju på så sätt att den går ut på att upptäcka och identifiera egenskaper som exempelvis 

informanternas livsvärldar eller tolkningar om något fenomen. De menar vidare att en sådan 

intervju kännetecknas av att informanterna får uttrycka sig fritt. Av liknande åsikt är även 

Kvale och Brinkmann (2009) då de påpekar att en kvalitativ intervju genererar i att 

intervjuaren på bästa sätt ges chans att äntra informanternas livsvärldar. Trost (2005) syftar på 

att det som utmärker en kvalitativ intervju är att man vill skapa sig en förståelse för hur 

informanterna uppfattar ett ord eller en förståelse. Vårt syfte med undersökningen var att äntra 

informanternas livsvärldar. Detta gjorde vi genom att som ovan nämnt använda oss av 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna bestod av enkla och raka frågor som förhoppningsvis 

skulle generera i komplexa svar. Detta är enligt Trost (2005) vidare vad som kännetecknar en 

kvalitativ intervju.  

 

Våra intervjuer var upplagda likt halvstrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver dessa intervjuer i form av att man som intervjuare här försöker förstå sig på teman i 

informanternas livsvärldar. I vår undersökning var vårt mål att få en djupare förståelse för 

pedagogernas upplevelser och erfarenheter kring integrering av den fysiska aktiviteten samt 

deras tankar kring hinder och möjligheter. Kvale och Brinkmann (2009) belyser vidare att 

målsättningen med detta dessutom är att ta reda på informanternas tolkningar kring vissa 

specifika fenomen. I denna typ av intervju utgår man som intervjuare från en intervjuguide. 

Denna är utformad som ett mellanting av ett öppet vardagssamtal och ett slutet frågeformulär 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Vid utförandet av vår intervjuguide utgick vi från ovanstående 

beskrivningar av hur en halvstrukturerad intervju borde utformas. Här ansåg vi att det var av 

stor vikt att vi som intervjuar ställde rätt sorts följdfrågor för att leda samtalen i önskad 
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riktning. En problematik vi kunde se här var risken att komma ifrån ämnet och att samtalet 

istället riktades åt annat ej önskvärt håll. 

 

3.1.1 Intervjuguide  

Vår intervjuguide (se bilaga 1) var uppdelad i form av olika teman för att få en klar struktur 

samt underlätta för såväl oss som våra informanter. Dessa teman var: definitioner på fysisk 

aktivitet, fysisk aktivitets påverkan på klassrumsklimat, koncentration/inlärning, 

självförtroende/självkänsla samt vilka förutsättningar pedagogerna såg till denna integrering. 

Vi valde dessa teman för att på bästa sätt lyckas besvara vårt syfte samt våra frågeställningar.  

 

3.2 Urval 

Våra kvalitativa intervjuer skedde med utbildade pedagoger i årskurs ett till tre. Det gjordes 

alltså en urvalsundersökning om åtta pedagoger. Vi lade varken fokus på ålder eller om den 

intervjuade var man eller kvinna i vår kvalitativa intervju. Detta för att det inte var sambandet 

mellan ålder/kön och inställning till integrering av fysisk aktivitet inom de teoretiska ämnena 

som vi ville undersöka. Vi kommer dock i vår resultat- och analysdel att beskriva 

pedagogerna kort för att läsaren ska få en mer personlig bild av dem. Trost (2005) poängterar 

att en kvalitativ studie inte lägger större fokus på variabelvärde utan snarare på en viss 

kategori. Det vi ville få fram var pedagogernas ställningstagande till integrering av fysisk 

aktivitet i de teoretiska ämnena samt hinder och möjligheter de kan se till detta. En 

problematik här var att vi med tanke på vår begränsade urvalsgrupp inte skulle kunna dra 

några generella slutsatser. Däremot fick vi med tanke på vår begränsade urvalsgrupp en 

djupare inblick än vad vi annars skulle fått. 

 

3.3 Datainsamling 

Innan vi åkte ut för att genomföra intervjuerna så valde vi att mejla intervjuguiden till 

pedagogerna. Detta för att de skulle ges chans att hinna sätta sig in i ämnet. Vår förhoppning 

var att på så vis få väl förberedda informanter med genomtänkta svar. Vi valde att åka ut till 

respektive pedagog och göra intervju ansikte mot ansikte. Vår avsikt var att banda 

intervjuerna. För att göra detta bad vi om pedagogernas tillåtelse, precis som Trost (2005) 

menar på den som intervjuar bör göra. Fördelarna med att banda är enligt Trost (2005) 

möjligheten att vi i efterhand kan lyssna till tonfall och ordval. Ytterligare en anledning till 
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detta val var att vi på så vis inte skulle gå miste om någon information från intervjutillfället. 

 

3.3.1 Pilotstudie 

Vi valde att använda oss av en pilotstudie för att undanröja eventuella frågetecken kring vår 

intervjuguide samt att få testa den en gång innan de fördjupade intervjuerna. Eliasson (2010) 

menar att en pilotstudie är en provundersökning som utförs på förhand på personer som skulle 

kunna ingå i en studie. Hon syftar vidare att en sådan studie kan sudda ut frågetecken, ge 

besked samt väcka tankar. En pedagog fick läsa igenom vårt upplägg samt ge respons på 

frågorna. Pedagogen hade inga större invändningar på vårt upplägg, däremot tyckte hon att 

vissa frågor gick in i varandra. Trots detta valde vi att inte ändra intervjufrågorna för att vi 

ansåg att det var bättre att få höra deras uppfattning en gång för mycket än en gång för lite.  

 

3.4 Databearbetning och dataanalys 

Denscombe (2004)  beskriver att nästa steg efter datainsamlingen är att bearbeta data för att 

hjälpa oss öka vår kunskap och få förståelse. Under detta skede upptäcks mönster och 

gemensamma drag som bidrar till en tydligare bild av insamlad data (Denscombe, 2004). Vår 

databearbetning började med att vi transkriberade data och sedan strukturerade upp den. 

Denscombe (2004) menar att vi ökar vår kunskap och förståelse kring materialet när data 

indelas i kategorier vilket han kallar klassificering och då menar han att arbetet påbörjas på 

riktigt.  Det vi bearbetade genom transkribering samt strukturering använde vi oss sedan av 

vid analyserandet av vår data. 

 

3.4.1 Fenomenografin 

Vid bearbetningen av vår data tog vi inspiration utifrån det fenomenografiska 

förhållningssättet. Detta förhållningssätt utvecklades under 1970-talet av Marton. Det syftade 

till att studera lärande genom en kvalitativ metod (Patel & Davidsson, 2003). Enligt Marton 

och Booth (2000) så baseras en fenomenografisk studie alltid på ett fåtal utvalda personer 

inom en viss kategori. Vårt urval bestod av åtta pedagoger som var verksamma i årskurs ett 

till tre. Marton och Booth (2000) menar på att det med tanke på detta inte går att dra några 

generella slutsatser, vilket inte heller vi gjort i vår studie. Marton och Booth (2000) belyser 

vidare att det centrala i det fenomenografiska förhållningssättet är att i undersökningen 

betrakta olika fenomen utifrån olika personers erfarenhetsvärldar. Det väsentliga är alltså att 

särskilja människors sätt att skildra sin omvärld (Marton & Booth, 2000). I vår studie 
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intervjuade vi som ovan nämnt en mindre grupp pedagoger i förhoppningen av att lyckas 

skildra dessa informanters personliga erfarenhetsvärldar. Utifrån dessa framställningar ville vi 

sedan kunna särskilja dessa. Utöver dessa särskiljningar av deras respektive erfarenhetsvärldar 

ville vi dessutom hitta likheter mellan informanternas uppfattningar. Utifrån det ville vi sedan 

dra paralleller till tidigare forskning. Marton och Booth (2000) menar dessutom att resultatets 

variation till en början beskrivs i form av olika benämningar för att därefter delas upp i 

kategorier (Marton & Booth, 2000). Som vi ovan nämnt strukturerade vi upp vår insamlade 

data för att kunna få en tydlig stuktur i vårt resultat. Vid bearbetningen av vår data 

inspirerades vi alltså av den fenomenografiska metodologin då vår målsättning var att 

kartlägga intervjupersonernas synsätt kring integrering av fysisk aktivitet. Marton och Booth 

(2000) påpekar dock att det finns en viss risk för misstolkningar och att det därför är viktigt 

att analyserandet av resultatet är nära kopplat till originaldokumentet. Detta var ytterligare en 

sak som vi hade i åtanke vid bearbetningen av vår data. Slutligen så omnämner även Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att fenomenografin är en metodologi som används 

för att beskriva ett fenomen eller objekt utifrån olika verklighetsuppfattningar. 

 

3.5 Förförståelse 

Vi ställde oss positiva till integrering av fysisk aktivitet i undervisningen. Därav var vi 

medvetna om riskerna med att detta till viss del kunde prägla vårt arbete. Därför hade vi detta 

i åtanke under arbetets gång för att dessa värderingar i minsta möjliga mån skulle avspeglas i 

arbetet. Ödman (1979) belyser att forskarnas förförståelse till viss del avgör riktningen på 

arbetet. Med tanke på detta menar Ödman (1979) vidare att det är av stor vikt att 

förförståelsen redogörs i arbetet. Detta då det ligger till grund för eventuella tolkningar som 

görs samt att det kan öka läsarens möjlighet att förstå det beskrivna fenomenet.  

 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (u.å) menar att utövandet av forskning är av stor vikt för samhällets 

utveckling samt betydelsefullt för individen. De har utformat fyra forskningsetiska principer 

som handlar om individskydd vid forskning. Dessa behandlade vi under arbetets gång. Det 

första kravet, informationskravet, består enligt Vetenskapsrådets (u.å) forskningsetiska 

principer av att informera intervjupersonerna om vilken roll deras intervjuer kommer ha i 

arbetet. Till första kravet hör även informerandet av personens rättigheter, så som att intervjun 

är frivillig samt att det inte ställs krav på fullföljandet av intervjun (Vetenskapsrådet, u.å). 
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Detta följde vi upp på så sätt att vi i god tid skickade ut information om intervjun samt 

förklarade tydligt deras roll i detta arbete. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att vi 

som forskare ska inhämta samtycke från de medverkande (Vetenskapsrådet, u.å ). Vi följde 

detta då vi skickade ut information om intervjun och vår intervjuguide. Vi erbjöd dem även 

möjlighet att tacka nej till intervjun samt att vi gav dem information om att de hade rätt att 

avböja när som helst under arbetets gång. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet. Det 

innebär att all information om personen är hemlig och inga obehöriga kan ta del av den 

(Vetenskapsrådet, u.å). Vi upplyste informanterna om att allt som sades under intervjuerna 

skulle komma att stanna emellan oss. All information om deras personuppgifter är hemlig och 

inga obehöriga kommer kunna ta del av denna. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, 

visar på att uppgifter som samlas in endast används till forskningsändamålet. Efter avslutad 

forskning ska även all information förstöras (Vetenskapsrådet, u.å ). Vi följde även detta då 

materialet från intervjuerna endast togs upp i studien samt att informationen förstördes efter 

avslutat arbete. 

 

3.7 Arbetsfördelning 

Vi valde att fördela arbetsbördan jämnt mellan oss. Största delen av arbetet gjordes 

tillsammans då vi hjälptes åt att lägga upp arbetet samt hittade väsentlig litteratur. 

Sammanställningen av denna gjordes till största del gemensamt, dock har vissa mindre delar 

arbetats med på tumanhand.  Med tanke på den tidsbrist som rådde så valde vi att dela upp 

intervjuerna samt transkriberingen jämt mellan oss. Slutliga delar av arbetet så som analys 

och diskussion gjordes även de gemensamt.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för pedagogernas uppfattningar kring integrering av fysisk 

aktivitet i de teoretiska ämnena samt hur de uppfattar att detta påverkar barnens skolgång. 

Utöver detta kommer vi att belysa pedagogernas uppfattningar kring vilka förutsättningar de 

ser till integreringen. Vi kommer dessutom att knyta an och analysera pedagogernas 

uppfattningar med vad tidigare forskning visar på samt med våra valda teorier. Upplägget av 

resultat- och analysdelen är således att vi inledningsvis redogör för våra informanters 

uppfattningar och därefter analyseras detta i förhållande till tidigare forskning samt teorier.  

 

Som vi nämnde under rubriken Etiskt förhållningssätt så är våra informanter anonyma. Därav 

har vi valt att använda oss av fiktiva namn för att behålla deras anonymitet. Pedagog ett har vi 

valt att benämna som Miranda. Miranda är 39 år och har arbetat i skolan sedan 1999. Idag 

undervisar hon i alla ämnen utom idrott, musik och bild. Pedagog nummer två kommer vi att 

kalla Karin. Hon är 55 år gammal och har arbetat i skolan sedan 1976. Karin undervisar i alla 

ämnen och hon har dessutom utöver sin pedagogutbildning en utbildning som speciallärare. 

Pedagog nummer tre, som vi har valt att kalla Sonja, har däremot endast arbetat i skolan under 

två års tid då hon blev färdigutbildad år 2009. Sonja undervisar i matematik, naturorienterade 

ämnen, svenska, idrott samt samhällsorienterade ämnen. Pedagog fyra kommer vi i uppsatsen 

att benämna som Ulla. Ulla tog sin examen år 1987 och har således arbetat i skolan under 24 

års tid. Idag undervisar Ulla i alla skolans ämnen. Maria har vi valt att kalla pedagog nummer 

fem och hon har arbetat i skolan i 14 år. Maria undervisar även hon i de flesta av skolan 

ämnen, dock inte i idrotten. Pedagog nummer sex har arbetat som pedagog i 11 år och henne 

kommer vi att benämna som Annika. Även Annika undervisar i alla ämnen utom idrotten. Vår 

näst sista pedagog, alltså pedagog nummer sju, kommer vi att kalla Christina. Christina har 

arbetat inom skolan sedan år 1996 och hon undervisar i alla ämnen utom rytmik. Vår sista 

informant är pedagog nummer åtta som vi har valt att kalla för Lisa. Lisa kallar sig för 

”gammal i gemet” och är alltså utbildad lågstadielärare vilket innebär att hon har utbildning 

att undervisa i alla skolans ämnen. Lisa har arbetat i cirka 32 år och hon undervisar idag i alla 

ämnen utom idrotten. Avslutningsvis så vill framlägga att alla våra åtta informanter arbetar 

inom kommunala skolor i små till medelstora städer i Sverige. 
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4.1 Informanternas upplägg av en teoretisk lektion 

Vi fann i vår intervjuempiri att den dominerande delen av informanterna poängterade vikten 

av att inleda en teoretisk lektion med att samla eleverna för att ha en genomgång. Vissa av 

informanterna poängterade även att de använder sig av en impuls, för att fånga elevernas 

intresse. Vi fick uppfattningen av att de flesta informanter dessutom påpekade att de i största 

möjliga mån försökte använda sig av praktiskt och/eller kreativt material. Således har alla åtta 

informanter en positiv inställning till integreringen av fysisk aktivitet. Dryga hälften av 

informanterna tar upp att de försöker få in någon form av fysisk aktivitet i deras teoretiska 

undervisning. Miranda poängterar att hon försöker få in den fysiska aktiviteten som en 

naturlig del i hennes undervisning. Utöver Miranda så beskriver även Karin sin åsikt kring 

den fysiska aktiviteten som följande: 

 ”Och sen är ju fysisk aktivitet så fort man kan få in det ett plus”. 

Vi tolkar detta som om Karin menar på att fysisk aktivitet är ett viktigt inslag i 

undervisningen. Trots att alla våra informanter på något vis integrerar fysisk aktivitet i de 

teoretiska ämnena så upplever vi inte det som att alla har det som ett dagligt mål i den 

teoretiska undervisningen. En större del av våra informanter var således noggranna med att 

poängtera att det är viktigt att fånga elevernas intresse för att få en bra undervisning. Enligt 

Forsells (2005) tolkning av Deweys teori så poängterar även han att det är av stor vikt att 

fånga elevernas intresse. Forsells (2005) tolkning beskriver vidare hur detta ligger på 

pedagogernas ansvar. 

 

4.2 Informanternas allmänna uppfattning kring integrering av fysisk 

aktivitet 

Som vi nämnt tidigare så är alla våra informanter positiva till att integrera fysisk aktivitet i 

undervisningen. De säger alla att de ser att den fysiska aktiviteten påverkar barnens övriga 

skolgång. En del av pedagogerna påpekade dessutom att rörelse i den teoretiska 

undervisningen var av extra vikt vid arbete med yngre barn. En av informanterna ansåg att det 

berodde på att yngre barn har ett större behov av rörelse. Ulla omnämner att det finns olika 

definitioner på fysisk aktivitet. Vidare tar hon upp: 

”Det kan ju vara allt ifrån att man gör lite pausgympa till att man har inlagt att man har rörelse i 

rutinerna”.  

Dessutom beskriver Ulla hur fysisk aktivitet exempelvis kan vara att gå och hämta saker i sina 

lådor eller att samlas på olika vis. Hon omnämner dessutom att fysisk aktivitet även är allt 
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däremellan. Mirandas definition av den fysiska aktiviteten är snarlik Ullas då även hon 

poängterar att all rörelse är fysisk aktivitet. Annika tar upp att då eleverna ges en chans att 

lära genom fysisk aktivitet så stimuleras alltså fler sinnen. Hon menar på att ju fler sätt man 

lär sig på desto starkare fäster sig kunskapen. Att ett arbete som är fysiskt aktivt genererar i en 

ökad kunskap belyses även av Deweys teori enligt Forsells (2005) tolkning. Hannaford (1997) 

menar även hon på att hela koppen ska aktiveras inte bara hjärnan. Hon påpekar alltså att det 

är av stor vikt att hela kroppen stimuleras och att alla våra sinnen får vara aktiva för att 

eleverna ska lära sig.  Likt informanternas definitioner omnämner Ekblom och Nilsson (2000) 

även SISU:s definition som att all rörelse är fysisk aktivitet. 

   

4.3 Olika arbetssätt att integrera den fysiska aktiviteten 

I denna del kommer vi ta upp olika arbetssätt att integrera den fysiska aktiviteten i den 

teoretiska undervisningen. I vår intervjuempiri tog pedagogerna upp olika sätt att integrera 

den fysiska aktiviteten på.  Alternativa arbetssätt till att integrera fysisk aktivitet kan enligt 

dem vara att antingen ämnesintegrera det eller att bryta för en fristående rörelsepaus. Våra 

informanter tog bland annat upp att stå istället för att sitta vid datorerna, ramsor, RÖRIS, 

utomhusmiljön, leken, sånger samt att samlas på olika vis som alternativa sätt att få in rörelse 

i undervisningen.  

4.3.1 Fysisk aktivitet - ämnesintegrerat och/eller fristående från ämnet 

Gemensamma drag som vi kunde uttyda hos informanterna var att de ansåg att det är viktigt 

att pausa i stillasittandet för att få in rörelse. Alla informanterna omnämnde att pausen i 

stillasittandet kunde ske på två olika vis. Antingen så inkluderade de rörelsen i det 

undervisade ämnet eller så använde de sig av en rörelsepaus som ej var knuten till ämnet. 

Användningen av den fysiska aktiviteten i de teoretiska ämnena kan alltså enligt 

informanterna antingen integreras (då fristående från ämnet) eller ämnesintegreras. Miranda 

beskrev i sin intervju ett sätt att använda den fysiska aktiviteten ämnesintegrerande i en 

matematikundervisning, då hon sa: 

”Tillexempel matte, nu jobbar vi med geometri och då har vi sjungit min hatt den har tre kanter 

och gör rörelser till den så att man försöker knyta an och ämnesintegrera.” 

Även Maria kommenterade detta då hon berättade om en engelsklektion hon haft som 

handlade om kroppsdelar. Denna kompletterade hon med ramsan ”Head and shoulders, knees 

and toes”. Vidare poängterade hon dock att det kan vara svårt att få in den fysiska aktiviteten 

ämnesintegrerat. Denna problematik tas även upp av Ulla, Sonja samt Annika. Annika 
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påpekar vidare att den fysiska aktiviteten inte alltid behöver vara ämnesintegrerad, utan att det 

även går att bryta för att ha ett rörelsepass fristående från det som arbetas med. Här kunde vi 

utläsa att våra informanter var av uppfattningen att det är positivt att bryta för rörelse. Detta 

stärks av Nordlund m.fl. (2004) då de förespråkar kortare rörelsepass under lektionstid. 

Som vi tidigare nämnt använde sig Maria av rörelse och sång under sin engelsklektion. 

Hannaford (1997) anser att rörelse och musik är en viktig del för att öka ett lärande. Hon ser 

en klar koppling mellan rörelse, musik och lärande men även bild. Hannaford (1997) menar 

att användandet av rörelse, musik och bild är ett givande sätt kommunikationsmässigt. Enligt 

Forsells (2005) tolkning av Deweys teori så förespråkar även han ett praktiskt arbetssätt. 

 

4.3.2 RÖRIS 

Några av våra informanter menade på att exempelvis RÖRIS var en möjlighet till att få in 

rörelse i klassrummet. Christina berättade i sin intervju att RÖRIS är något som pedagogerna 

på hennes skola använder sig mycket av. Även två av de andra informanterna använde sig av 

RÖRIS som ett komplement till undervisningen. Friskis & Svettis skapade detta program för 

att få in mer rörelse i verksamheten (Wolmesjö, 2006). Slutsatsen vi kan dra utav vår 

intervjuempiri är att en del av våra informanter har tagit tillvara på Friskis & Svettis program 

för att lyckas integrera mer fysisk aktivitet i klassrummen.  

 

4.3.3 Leken 

Under vår intervjufråga kring möjligheter till integrering av den fysiska aktiviteten så tog ett 

flertal av våra informanter upp leken som en del i undervisningen. Informanterna benämnde 

dessutom att leken gick att använda som ett komplement till den traditionella undervisningen. 

Annika menade att det går att få in leken genom att exempelvis hoppa alfabetet, medan 

Miranda tog upp ”gömma nyckeln” som ett alternativ till att bryta i undervisningen. Christina 

tog upp en övning som gick ut på att eleverna skulle ställa sig i storleksordning eller 

åldersordning och så vidare. Hon tog även upp att det går att använda sig av kroppen då man 

jobbar med geometriska figurer, då kan eleverna få forma dessa med sina kroppar. Slutligen 

så menade även Ulla på att leken kunde vara en del av undervisningen. Lisa kunde däremot se 

ett stort hinder till att integrera leken. Hon menade på att: 

 ”Någon gång så har vi även försökt att leka lekar. Men det har inte funkat därför att dom blir så 

 överspelta så det blir bara att ligga i en enda stor hög på golvet och gapa och skrika. Och det har 

 blivit totalt så… så det blev faktiskt inte bra.” 

Enligt Lisa så fungerade det alltså inte att integrera leken på grund av att det blev en stökig 
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miljö. Hon tog vidare upp hur detta dock är varierande beroende på vilken elevgrupp det 

gäller. Genom vår intervjuempiri fick vi emellertid uppfattningen av att pedagogerna var 

positivt inställda till integreringen. Hall och Robinsson (2003) menar även de på att leken kan 

vara ett medel för att få in den fysiska aktiviteten i klassrummet. Även Hannaford (1997) 

anser att leken är en viktig del i undervisningen. Detta poängterades alltså även av våra 

informanter. Däremot kunde en av dem uppfatta denna integrering som problematisk. Även 

pedagogerna i Henkels (1990) undersökning kunde se svårigheter i att integrera leken. De 

syftade på tid, material och plats som hinder. 

 

4.3.4 Utomhuspedagogik 

Hälften av våra informanter tog upp utomhusmiljön som ett komplement till den traditionella 

undervisningen. Maria berättade exempelvis om hur hon hade låtit eleverna gå ut i skogen för 

att samla material till ett trädtema. Christina påpekade däremot att det går att ta ett avbrott 

från lektionen genom att gå ut och ta lite frisk luft, kanske leka lite eller springa av sig. Enligt 

Ulla var promenader ytterligare ett alternativ till att använda sig av utemiljön. Detta 

omnämnde hon i samband med förflyttning till ett specifikt mål. Hon poängterade då att 

promenader är ett alternativ till buss. Trots att många av informanterna var positivt inställda 

till utomhuspedagogik så fanns det även de som kunde se hinder till denna användning. 

Annika menade att vädret kunde vara ett sådant hinder. Detta kommenterade hon i samband 

med att eleverna inte alltid hade ”rätt” sorts kläder med sig. Att det kan finnas ett värde i att 

använda sig av utomhusmiljön stärks även av resultatet i Szczepanskis (2008) avhandling. I 

en undersökning gjord av Myndigheten för skolutveckling (2005) omnämns även där 

promenader i skolverksamheten. Pedagogerna i denna undersökning menar på att promenader 

kunde generera i positiva effekter för eleverna. Med hjälp av vår intervjuempiri samt tidigare 

forskning så kan vi konstatera att utomhusmiljön kan vara ett möjligt verktyg för att integrera 

den fysiska aktiviteten. 

 

4.4 Den fysiska aktivitetens effekter på koncentration och inlärning 

I denna del kommer vi att belysa informanternas åsikter kring den fysiska aktivitetens positiva 

samt negativa effekter på elevernas koncentration och inlärning. 

 

4.4.1 Positiva effekter 

Under våra intervjuer så benämnde ett flertal av informanterna att såväl lärandet som 
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koncentrationsförmågan påverkades positivt av den fysiska aktiviteten. Karins kommentar 

kring detta var: 

 ”Man skapar idéer och man kommer till många beslut och hjärnan funkar mycket mycket bättre 

 när man har utövat fysisk aktivitet. Och så tror jag att det funkar i klassrummet också, när man 

 rör på sig är det lättare att skapa idéer och fokusera på arbetet.” 

Karin menade alltså på att den fysiska aktiviteten för med sig positiva effekter på såväl 

koncentrationen samt inlärningen. Även Sonja var av liknande åsikt då hon beskrev 

morgongympans effekter på barnens skolarbete som följande: 

 ”… torsdagar är oftast bra dagar eftersom då vet man att alla har rört på sig 20 minuter, och sen 

 är det in och jobba och det är alltid en bra första lektion.” 

Även Sonja kunde således utläsa positiva effekter av att barnen får röra på sig, då hon menade 

på att det blev ett bra klassrumsklimat under den kommande lektionen. Av intervjuempirin att 

bedöma så belyste alla pedagogerna att det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet, 

koncentration och inlärning. Annika svarade under intervjun att: 

 ”Har barnen rört på sig innan så har dom ju större möjlighet att komma till ro. Det visar ju sig… 

 alltså att sitta stilla för länge det orkar dom ju inte för då blir dem okoncentrerade.” 

Med detta menade Annika att det var av stor vikt att ta in fysisk aktivitet i undervisningen för 

att barnen skulle få röra på sig så att de lättare kunde komma till ro. En utveckling av 

kopplingen mellan den fysiska aktiviteten och inlärningen fick vi även i Karins kommentar: 

 ”Jag tycker alltså att barnen blir mer koncentrerade när dem rör på sig och på så vis lär dem sig 

 också mer.”  

Karin ansåg alltså att barnens koncentration ökade då de fick röra på sig vilket hon menade i 

sin tur påverkade inlärningen positivt. Svaren vi fick av våra informanter, vad gäller 

kopplingen mellan fysisk aktivitet och inlärning, var dock enligt oss något tvetydiga. Ett 

flertal av informanterna omnämnde huruvida koncentrationen påverkas då en lektion bryts för 

kortare rörelsepass och hur detta i sin tur påverkar elevernas inlärning. Majoriteten av 

informanterna gav alltså ingen direkt koppling till den fysiska aktivitetens påverkan på 

inlärningen. Vikten av kroppslig rörelse vid barns inlärning omnämns även i Szczepanskis 

(2008) undersökning samt i Hannafords (1997) teori. Ett flertal pedagoger i Szczepanskis 

(2008) undersökning menar på att det finns en koppling mellan kroppslig rörelse och 

inlärning. Forsell (2005) redogör för Deweys tankar kring integrering av fysisk aktivitet. 

Enligt denna tolkning bör pedagogen använda sig av fysisk aktivitet, så som exempelvis dans, 

för att ge en ökad tillägning av kunskap. 
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4.4.2  Negativa effekter 

Trots att informanterna i vår undersökning var positiva till integreringen av fysisk aktivitet så 

var de även av åsikten att det för en del elever kunde vara svårt att åter komma till ro och 

återhämta koncentrationen. Pedagogerna menade att det kunde vara svårt att samla eleverna 

och få tillbaka ett lugn i klassrummet efter ett rörelsepass. Detta beskrevs av Maria då hon sa: 

 ”För dom är ju överallt och ingenstans och hoppar runt och grejar och har sig. Så ja… det kan 

 vara svårt att få ner dom igen så att det blir lugn och ro och att man kan fortsätta att jobba” 

Genom detta citat beskrev Maria att fysisk aktivitet kunde bidra till att eleverna kom upp i 

varv och att det på så vis åter kunde bli svårt att få ett lugn i klassrummet. Några av 

informanterna såg alltså en problematik med integreringen av den fysiska aktiviteten. Dessa 

pedagoger syftade på att rörelsepausen kunde störa i arbetet. Miranda sa att: 

 ”Ibland finns det några som jobbar väldigt bra och koncentrerat och ändå bryter man upp med 

 dom för att man ser att många har myror i brallan. Det tycker jag är det negativa, att man stör 

 vissa som skulle klara att fortsätta…” 

Här poängterade Miranda att inte alla elever behöver avbrott för fysisk aktivitet samtidigt då 

vissa av eleverna hade klarat av att sitta och arbeta koncentrerat under en längre tid. Hon 

beskrev vidare att om man som pedagog trots det väljer att avbryta för en rörelsepaus så kan 

det störa dessa elevers arbete. Resultatet i en undersökning gjord av Granqvist och Persson 

(2002) visar dock på att kortare avbrott för rörelse under lektionerna bidrar till att barnen 

orkar hålla koncentrationen uppe under en längre tid. De påpekar vidare vikten av att man 

bryter för rätt sorts rörelse. Utöver våra informanter så är även Hannaford (1997) av åsikten 

att fysisk aktivitet genererar i positiva effekter på barns koncentration. Pedagogerna kunde 

därutöver se hinder med integreringen då de upplevda att det kunde vara svårt att åter få ett 

lugn i klassrummet. 

  

4.5 Den fysiska aktivitetens effekter på självförtroende och 

självkänsla 

I denna del kommer vi att ta upp pedagogernas uppfattningar angående hur elevernas 

självförtroende och självkänsla på olika vis påverkas av integreringen av den fysiska 

aktiviteten. 

 

4.5.1 Positiva effekter  

Ett flertal av våra informanter menade att rörelsepassen ofta var en rolig upplevelse för 
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eleverna.  Lisa syftade på att just dessa positiva upplevelser kunde ha effekter på elevernas 

självkänsla. Hon förklarade det som att: 

 ”Sen tror ju jag med att om dom stunderna blir roliga stunder så tror jag att deras självkänsla 

 höjs. För enligt mig så mår ju självkänslan bra när jag mår bra.” 

Vidare såg våra informanter en koppling mellan integrering av fysisk aktivitet i de teoretiska 

ämnena och ett ökat självförtroende och självkänsla. Främst syftade pedagogerna på att det 

var de elever som vara lite svagare teoretiskt men starkare inom den fysiska aktiviteten som 

gynnades av dessa positiva effekter på självkänslan och självförtroendet.  Christina menade 

på: 

 ”Då får ju dom vara duktiga. Dom kanske är vana när vi har läsning eller något sådant att det 

 kanske inte är dom som läser bäst och kanske hakar sig lite. Men då får dom briljera på sitt.” 

Detta bekräftas även av Karin då hon sa: 

 ”Det skulle vara att elever som kanske har lite jobbigt med det teoretiska får träda fram. De 

 kanske har starka sidor just med det här att röra sig, springa och hoppa. Så att det kanske skulle 

 vara bra för deras självförtroende och att de känner sig duktiga, mycket duktiga med det där 

 med motoriken och så.” 

Här såg alltså både Christina och Karin en chans till att låta de elever som var svagt 

presterande i de teoretiska ämnena men starkare fysiskt få glänsa. Vi fann alltså att ett flertal 

pedagoger såg en koppling mellan den fysiska aktiviteten och elevers självförtroende och 

självkänsla. Vi uppfattade det som att pedagogerna således syftade på att elever som är 

svagare teoretiskt men däremot starkare inom den fysiska aktiviteten ges chans att visa 

framfötterna, vilket enligt dem i sin tur stärker deras självförtroende. Isberg (2009) 

poängterade att den fysiska aktiviteten påverkar individers välmående. Hon syftade vidare på 

att det exempelvis kan generera i ett stärkt självförtroende. 

 

4.5.2 Negativa effekter 

Vissa informanter i vår intervjuempiri menade på att de inte kunde se några negativa effekter 

på barnens självkänsla och självförtroende av integreringen av den fysiska aktiviteten. Det 

fanns däremot informanter som syftade till att de kunde se negativa effekter. Av de 

informanter som kunde utläsa negativa effekter så tog den dominerande delen upp att de 

elever som är svaga inom den fysiska aktiviteten i sin tur kan få ett sänkt självförtroende. 

Maria omnämnde detta då hon tittade tillbaka på sin skoltid och sa: 

”För mig var de teoretiska ämnena mer min grej och jag tyckte inte så mycket om gympan. 

 Skulle jag då behöva vara fysiskt aktiv under dom teoretiska ämnena också så skulle jag nog 

 tycka att det vore jobbigt och tråkigt och så.”  
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Här bekräftade alltså Maria utifrån egna erfarenheter att integrering av den fysiska aktiviteten 

i de teoretiska ämnena även kan generera i ett sänkt självförtroende hos en del elever. Ett fåtal 

av pedagogerna menade däremot att även de elever som har svårigheter inom den fysiska 

aktiviteten kan uppleva positiva effekter av integreringen av denna. Dessa informanter 

menade på att de då gavs möjlighet till mer träning inom området vilket också kunde stärka 

deras kunskaper och på så vis även stärka deras självförtroende. 

 

Som vi nämnde under rubriken Den fysiska aktivitetens effekter på koncentration och 

inlärning så syftade knappa hälften av informanterna på att det efter ett avbrott för rörelser 

kan vara svårt att åter få eleverna att bli lugna och hitta tillbaka till koncentrationen. Lisa var 

däremot av avvikande åsikt då hon poängterade att några av hennes elever kunde ha 

svårigheter under rörelsepassen. Detta för att barnen blev för livliga och att det ofta kunde 

sluta med att de låg i en hög på golvet. Lisa syftade då på hur hon på ett eller annat vis blev 

tvungen att tillrättavisa dessa elever. Hon berättade vidare hur varje sådan tillrättavisning blev 

ett slags nederlag för eleverna, då de inte lyckats nå upp till pedagogens förväntningar. Detta i 

sin tur menade Lisa kunde ha negativ påverkan på elevernas självkänsla samt självförtroende. 

Christina var av liknande åsikt vad gäller negativa effekter då hon menade på att 

rörelsepassen kan bli ett moment som upplevs ”skämmigt” av de elever som anser sig vara 

klumpiga. Miranda å andra sidan tog upp att vissa barn kan tycka att det är tramsigt samt att 

de inte vågar delta. Liknande omnämns även av Wolmesjö (2006) då hon poängterar att en del 

av eleverna kan uppleva rörelsepassen som generande. Som vi nämnde ovan ansåg en del av 

våra informanter att det efter ett rörelsepass kunde vara svårt att åter få eleverna att hitta ett 

lugn och få tillbaka koncentrationen. Granqvist och Persson (2002) kom i en studie fram till 

vikten av att integrera rätt sorts rörelse. De menade på att det efter en lugnare aktivitet var 

lättare att återfå ett lugn i klassrummet än efter en ”stökigare” aktivitet. Utefter vår 

intervjuempiri kan vi fastslå att integreringen av den fysiska aktiviteten kan generera i både 

positiva samt negativa effekter på barnens självförtroende samt självkänsla. 

 

4.6 Tiden och rummets påverkan till integrering 

En minoritet av informanterna menade på att en möjlighet för att lyckas integrera den fysiska 

aktiviteten kan vara att hjälpas åt och att ta tillvara på varandras kompetenser. Det fanns 

informanter som ansåg att de saknade kunskaper kring fysisk aktivitet. En av de 

informanterna som kände att hon var bristfällig i denna kunskap såg då tiden som ett hinder 
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för att hinna planera in rörelse i undervisningen. Hon menade dock på att en ökad 

kommunikation pedagogerna emellan kunde vara en eventuell lösning. På så vis menade hon 

att det kunde gå att delge varandra idéer. Detta bekräftades även av en ytterligare pedagog. 

Utöver dessa två pedagoger så såg den dominerande delen av informanterna tiden som ett 

hinder till integreringen av den fysiska aktiviteten. Sonja poängterade i samband med detta 

att: 

 ”… lärare är så himla pressade över allt som ska hinnas med, det är så mycket och snart är det

 jullov. Ska hinna avsluta teman och kanske påbörja något nytt och skriva omdömen. Man lever 

 ju i en tidspress hela tiden. ” 

Med detta menade Sonja att det är mycket som ska hinnas med innan terminens slut. Även 

Karin var av liknande åsikt gällande tiden som ett hinder. Hon poängterade att: 

 ”Ibland tar det lite för mycket tid från andra inslag i undervisningen men å andra sidan ger det så 

 himla mycket.”  

Här pekade alltså Karin på att tiden kan vara ett hinder men hon syftade samtidigt på att det 

även gav mycket tillbaka. Utifrån vår intervjuempiri kunde vi även utläsa att det fanns 

pedagoger som menade på att rummet kunde vara ytterligare ett hinder för integreringen av 

den fysiska aktiviteten. De tog upp att utrymmet i klassrummet inte alltid räcker till, då vissa 

övningar kräver stora rörelser. Detta menade Annika ledde till att det krävdes ommöblering, 

vilket hon såg som ett hinder. Likt våra informanter så anser även Raustorp (2004) och 

Wolmesjö (2008) att det är viktigt att ha ett samarbete pedagoger emellan. Detta för att lyckas 

öka den dagliga fysiska aktiviteten. Ett flertal av pedagogerna såg således tiden som ett hinder 

till att integrera den fysiska aktiviteten. Utöver våra informanter så anser även Bengtsson, 

enligt Wolmesjös (2008) tolkning, att klassrumsmiljön inte är utformad efter barnens levda 

rum samt att rörelse av olika slag kan bli begränsat. Enligt Forsells (2005) redogörelse av 

Deweys teori kunde även han se viss problematik kring klassrumsutformandet.  

 

4.7 Sammanfattning av resultat och analys 

I vår resultat- och analysdel har vi sammanställt pedagogernas uppfattningar kring integrering 

av fysisk aktivitet i de teoretiska ämnena samt vilka förutsättningar pedagogerna såg till 

denna integrering. Vårt resultat visar på att våra informanter var positivt inställda till 

integrering av fysisk aktivitet. Informanterna kunde även utläsa att detta gav positiva effekter 

på barnens skolgång, som exempelvis en ökad koncentrationsförmåga. Ytterligare effekter 

som pedagogerna kunde utläsa var ökad inlärning samt ett ökat självförtroende och 

självkänsla. De kunde däremot även se vissa komplikationer med denna integrering. Dessa 
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var exempelvis att den fysiska aktiviteten kunde bidra till ett ”stökigt” klassrumsklimat, att en 

del elever kunde uppleva rörelsen som ett generande moment, att det kunde vara en störande 

del i arbetet samt att det kunde bidra till viss problematik kring klassrumsutformandet. Dessa 

negativa effekter av integreringen av den fysiska aktiviteten såg ett flertal av pedagogerna 

även som ett hinder till att integrera rörelsen. Slutligen kunde de även se möjligheter till att 

integrera så som att ta in leken i undervisningen, använda sig av utomhusmiljön, ramsor och 

sånger samt RÖRIS. 
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5. DISKUSSION 

I följande avsnitt kommer vi på ett mer omfattande sätt reflektera kring undersökningens 

resultat i förhållande till tidigare forskning samt teorier som är relevanta för vårt syfte och 

våra frågeställningar. Som vi tidigare nämnt så var syftet med vårt arbete att undersöka 

pedagogers uppfattningar kring effekter av integrering av fysisk aktivitet. Vi ville även ta reda 

på vilka förutsättningar pedagogerna såg till denna integrering. Vi vill således betrakta dessa 

fenomen utifrån pedagogernas olika erfarenhetsvärldar. En av utgångspunkterna är att 

särskilja samt finna likheter i pedagogernas förhållningssätt för att sedan ställa det i relation 

till vad tidigare forskning och teorier visar på. Detta avsnitt följs slutligen av en 

metoddiskussion där vi diskuterar vårt metodval, didaktiska implikationer samt vidare 

forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan kommer vi på ett omfattande sätt diskutera kring vår bakgrund samt vår resultat- och 

analysdel. 

 

5.1.1 Effekter av integrering av fysisk aktivitet 

Samtliga informanter i vår studie ansåg att fysisk aktivitet har positiva effekter på barnens 

skolgång. Szczepanskis (2008) avhandling visar även den på att många pedagoger ser en 

koppling mellan kroppslig rörelse och barns lärande. Även Hannaford (1997) är av liknande 

åsikt då hon menar på att fysisk aktivitet har positiva effekter på ett flertal delar av barnens 

skolgång. Trots detta kan vi utläsa att vissa av våra informanter inte hade integreringen som 

ett dagligt mål i deras undervisning. Många av dem hade däremot som mål att integrera någon 

form av praktiskt och/eller kreativt material. Att integrera praktiska övningar eller material 

beskriver Forsell (2005) i sin tolkning av Deweys teori som en viktig del för barns lärande. 

Hannaford (1997) är av åsikten att det dessutom är av stor vikt att aktivera alla sinnen. Att 

pedagogerna inte hade som dagligt mål att integrera den fysiska aktiviteten kan enligt oss bero 

på att de är av uppfattningen att de teoretiska ämnena har en högre prioritet. Det kan även 

bero på att integreringen tar tid ifrån den teoretiska undervisningen och att detta i sin tur 

påverkar elevernas måluppfyllelse. Vi tror även att det kan bero på att pedagogerna inte 

känner sig trygga i att undervisa i fysisk aktivitet. Studien visade på att ett flertal informanter 

var av åsikten att koncentrationen påverkas positivt av den fysiska aktiviteten. De antydde 

dessutom att det gick att se en förbättring i elevernas inlärning. Dock var dessa svar aningen 
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tvetydiga då informanterna syftade på att koncentrationen påverkades och att det i sin tur 

påverkade inlärningen. Vår uppfattning är att informanterna hade svårigheter med att sära på 

begreppen koncentration och inlärning. Utifrån vår tolkning så menade en del av våra 

pedagoger på att om en elev saknar koncentration sker heller ingen inlärning. Trots detta så 

menade alla våra informanter att integreringen av den fysiska aktiviteten även kunde få 

motsatt effekt. De ansåg att det kunde vara svårt att återfå ett lugn i klassrummet. Utöver 

oordningen i klassrummet kunde våra informanter dessutom se att eleverna kunde tycka att 

det störde arbetet, att det kunde vara generande, att de kunde uppleva sig som klumpiga samt 

att det för eleverna kunde vara svårt att komma till ro igen. Enligt en undersökning gjord av 

Wolmesjö (2006) så medför avbrott för fysisk aktivitet i största mån positiva effekter för 

elevernas koncentration, dock inte för alla. Wolmesjö (2006) påpekar att en del av eleverna 

däremot anser att ett avbrott för rörelse stör arbetet. Likt Raustorp (2005) och Granqvist och 

Persson (2002) med flera så var även våra informanter positivt inställda till att integrera fysisk 

aktivitet. Detta tror vi beror på att det är ett aktuellt och mycket omtalat ämne. Ytterligare en 

anledning till informanternas positiva inställning tror vi är att de ser detta som en chans till att 

aktivera mer sinnen i undervisningen och att på så vis lyckas nå fler elever. En 

meningsskillnad vi dock upptäckte kring fenomenet integrering av fysisk aktivitet var att 

pedagogerna såg fler negativa effekter än vad vi har fått i uppfattning att tidigare forskning 

visar på. Detta då bland annat Kostenius- Foster (2002), Isberg (2009) samt Nordlund m.fl. 

(2004) har en överlag mer positiv inställning. Vi tror att dessa negativa effekter av den fysiska 

aktiviteten kan leda till att informanterna i mindre utsträckning integrerar denna. Detta 

poängteras även av Hall och Robinsson (2003) då de menade att skolan tenderar att bli allt 

mer stillasittande då barnen kommer upp i första klass. De menar vidare att detta kan leda till 

att leken blir försummad av ett allt mer teoretiskt arbete. Vidare belyste våra pedagoger hur 

den fysiska aktiviteten dessutom kunde generera i positiva effekter på elevernas 

självförtroende samt självkänsla. Vissa av pedagogerna tog upp att eleverna blev glada av den 

integrerade rörelsen och att de ansåg att det var roligt. Det beskrevs enligt en av 

informanterna att detta kunde leda till en ökad självkänsla. Sambandet mellan fysisk aktivitet 

och ett ökat självförtroende och en ökad självkänsla belyses även av Smyth och Anderson 

(1999). Vi tycker oss kunna utläsa att ett flertal pedagoger drar parallellen att om en elev är 

svagare teoretiskt så är den överlag ofta lite starkare i de fysiska ämnena. I detta sammanhang 

syftade de på att de elever som var svagare teoretiskt då istället gavs chans att visa sig duktiga 

under rörelsen. Vidare menade pedagogerna att de elever som inte tyckte om den fysiska 

aktiviteten snarare kunde påverkas negativt vad gäller deras självförtroende och självkänsla. 
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Detta stärks även av Hannaford (1997) då hon ser att de elever som har en positiv bild av sig 

själva när det gäller fysisk aktivitet även känner sig tryggare i den omliggande miljön. Smyth 

och Anderson (1999) tar upp hur elever med en svagare motorik också ofta har en dålig 

självkänsla. Här kan vi således se ett samtycke mellan pedagogerna och vad Smyth och 

Andersons (1999) forskning visar på. Våra informanter var av åsikten att man som pedagog 

trots det borde integrera den fysiska aktiviteten, då dessa elever får ökad träning inom det 

motoriska. Enligt vår åsikt är det av stor vikt att den integrerade rörelsen då är av en karaktär 

som alla elever kan behärska. Den bör alltså enligt oss inte vara av exempelvis koreografisk 

karaktär utan snarare bestå av vardagliga rörelser, så som att promenera. Ytterligare en 

negativ effekt som en av våra pedagoger tog upp var att det ibland finns elever som inte klarar 

av att hantera situationerna då fysisk aktivitet integreras. Detta ledde enligt henne till 

tillrättavisande vilket i sin tur kunde generade i att självförtroendet och självkänslan 

försämrades. Här ser vi avvikelser mellan våra informanters åsikter gentemot tidigare 

forskning. Detta då vi inte hittat någon forskning som stärker pedagogernas tankar. Med hjälp 

av denna studie har vi således kunnat utläsa att våra informanter till stor del hade en positiv 

inställning till integreringen av den fysiska aktiviteten.  

 

5.1.2  Förutsättningar till integrering av fysisk aktivitet 

Utifrån vår intervjuempiri har vi kunnat utläsa att de flesta av våra informanter kunde se 

många möjligheter till att integrera den fysiska aktiviteten. Vad gäller detta fenomen så var 

våra informanter relativt eniga i deras svar då alla utom en pedagog ansåg att det fanns många 

möjligheter till integrering av fysisk aktivitet. De menade på att den antingen går att integrera 

fristående från ämnet, alltså att det görs en paus i arbetet för att ta in rörelse, eller att den går 

att ta in ämnesintegrerat. Olika exempel på hur det går att integrera den fysiska aktiviteten var 

enligt våra informanter genom att promenera, ta in leken, använda sig av RÖRIS samt 

använda sig av utomhusmiljön. Som ytterligare möjligheter tog våra informanter även upp 

musik och dans, ramsor samt övrig rörelse i klassrummet så som att stå vid datorerna istället 

för att sitta eller att gå till lådorna och hämta saker. Szczepanski och Leijon (2000) tar upp 

exempelvis utomhusmiljön som ett möjligt verktyg för att integrera den fysiska aktiviteten, då 

den lättare fungerar som en rörelseintensiv inlärningsmiljö. I Forsells (2005) redogörelse för 

Deweys teori så framkommer det att även han var av åsikten att inlärning sker bättre då hela 

kroppen får användas. Det fanns dock informanter som menade på att det inte alls alltid var så 

lätt med integreringen. Detta då de syftade på att fantasin ofta kunde vara ett hinder. Utifrån 

vår intervjuempiri så kunde vi dock se en möjlig lösning på denna problematik. Detta var att 
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utöka pedagogernas kunskap samt att öka samverkan pedagogerna emellan. Raustorp (2004) 

menar på att all skolpersonal har en viktig roll när det gäller främjandet av elevernas fysiska 

aktivitet. Vikten av samverkan pedagoger emellan för att lyckas öka den dagliga fysiska 

aktiviteten bekräftas även av Wolmesjö (2006). Utöver fantasin som ett hinder så fanns det 

även de pedagoger som menade att förutsättningarna till att integrera till stor del berodde på 

vilket ämne som skulle undervisas i. I vår studie kom vi även fram till att ett flertal pedagoger 

ansåg att tiden och rummet kunde försvåra integreringen av den fysiska aktiviteten, dock var 

inte alla av denna åsikt. Rummets betydelse för integreringen av den fysiska aktiviteten 

poängteras utöver våra informanter även av Lillemyr (2002) då hon understryker förhållandet 

mellan liv och rum. Dewey menade enligt Forsells (2005) tolkning att skolan inte inspirerar 

till fysisk aktivitet. Forsell (2005) tolkar det vidare som att det är läraren och skolboken som 

det centreras på och elevens drivkrafter och aktiviteter går till spillo.  

 

5.2 Metoddiskussion 

För att uppnå vårt syfte på bästa sätt så använde vi oss av kvalitativa intervjuer som var 

halvstrukturerade. Detta för att få så grundliga svar som möjligt. Vi tror inte att vi hade 

kunnat uppnå ett bättre resultat genom att använda oss av en annan metod. Däremot menar vi 

på att ytterligare en pilotstudie hade kunnat generera i en intervjuguide med en klarare 

struktur.  Detta då vi ansåg att frågorna gick in i varandra och att det kunde vara svårt att 

skilja en del av dem åt. Hade vi utfört en liknande studie idag så hade vi haft detta i åtanke. 

För att vi skulle möta så förberedda pedagoger som möjligt så valde vi dessutom att mejla ut 

vår intervjuguide i god tid. Detta för att pedagogerna skulle kunna få sätta sig in i frågorna. I 

efterhand kan vi dock se en viss risk med detta. Denna risk är att pedagogerna förbereder sina 

svar utifrån hur de tror vi vill höra dem. I vårt fall fick vi dock inte denna uppfattning då vi 

anser att pedagogerna gav oss verklighetsförtrogna svar. I en kvalitativ- halvstrukturerad 

intervju finns möjligheten att ställa följdfrågor, vilket vi tyvärr var försiktiga med. Genom att 

använda oss av mer följdfrågor hade chansen till att få mer beskrivande och specifika svar 

kunnat öka. Vi valde således att spela in intervjuerna för att inte riskera att missa vissa delar 

samt att detta gav oss en chans att höra exempelvis tonfall och betoningar. Hade mer tid 

funnits så hade vi valt att utföra dessa intervjuer tillsammans för att få två synvinklar på 

intervjuerna. Vid bearbetningen av vår data använde vi oss av metodologin fenomenografi där 

särskiljning av människors erfarenhetsvärldar är en väsentlig del. Här kunde vi dock uppleva 

en viss problematik då informanternas svar var snarlika och vi inte ville lägga in för mycket 
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egen tolkning. I stort anser vi dock att fenomenografi som metodologi har fungerat bra i detta 

arbete. Detta då målet var att belysa och kartlägga pedagogernas uppfattningar kring olika 

fenomen, vilket vi anser oss lyckats med. Utöver detta anser vi att vi under arbetets gång har 

uppfyllt alla de fyra etiska förhållningssätten, då vi informerade våra informanter om deras 

rättigheter samt studiens ändamål. Slutligen anser vi att vårt arbete har en hög tillförlitlighet 

då vi inte har dragit några generella slutsatser samt att vårt resultat är nära sammanknutet till 

vår intervjuempiri. 

 

5.3 Didaktiska implikationer 

Utifrån vår studie kan vi inte dra några generella slutsatser då vi endast intervjuat åtta 

pedagoger. I studien syns tydligt att informanterna har en positiv uppfattning kring 

integreringen av fysisk aktivitet i de teoretiska ämnena. Våra informanter tar upp att ett flertal 

delar av barnens skolgång gynnas av denna integrering. De påpekar att såväl koncentration, 

inlärning, självförtroende samt självkänsla kan förbättras. Utöver dessa positiva effekter tar de 

även upp en del komplikationer som kan uppstå med denna integrering. De menar alltså att 

integreringen även kan leda till en del negativa effekter. Vi anser att det är viktigt att belysa 

även dessa då det går att ta lärdom utifrån dem. Genom att vara medveten om vilka negativa 

effekter integreringen kan ge samt på viket sätt dessa skapas så går det att förändra sitt sätt att 

integrera den fysiska aktiviteten så att fler elever uppnår fler positiva effekter. Med hjälp av 

vår studie har vi även lyckats belysa ett flertal möjligheter till att integrera fysisk aktivitet i 

den teoretiska undervisningen. Även här har vissa hinder framkommit men även lösningar till 

en del av dem. Utefter vårt framtagna resultat anser vi att vår undersökning kan användas som 

ett stöd och en inspirationskälla för andra skolor. Vi menar att rektorer kan använda sig av 

vårt arbete för att se samt förebygga eventuella hinder som kan finnas för att pedagogerna ska 

kunna integrera mer fysisk aktivitet. Detta kan vara allt ifrån klassrumsutformande till 

fortbildningar.  På liknande vis kan vår studie även vara till hjälp för pedagogerna ute i 

verksamheten. De kan få inspiration på hur de kan arbeta samt att detta kan leda till 

självreflektion. Denna självreflektion kan kretsa kring såväl pedagogernas upplägg av en 

teoretisk undervisning, som vilka effekter pedagogen i fråga kan se av att integrera den 

fysiska aktiviteten.  
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5.4 Vidare forskning 

Vi anser att vi i vår studie har fått en uppfattning om hur våra informanter står i fråga 

angående fenomenet integrering av fysisk aktivitet. Däremot har vi inte fokuserat något på 

barnens syn när det gäller detta. Det är något vi finner skulle vara intressant att forska vidare 

kring. På så vis skulle det även gå att få fram vilka effekter barnen själva upplevde sig få av 

integreringen av den fysiska aktiviteten. Detta menar vi skulle vara intressant eftersom det 

trots allt är för deras skull som eventuell integrering sker. Utefter dessa båda studier skulle det 

sedan gå att jämföra de båda resultaten för att se om pedagogernas uppfattningar stämmer 

överens med elevernas.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön?     

Man   Kvinna  

2. Hur gammal är du? 

3. Vilka ämnen är du utbildad att undervisa?  

4. Vilka ämnen undervisar du i? 

5. Hur länge har du arbetat i skolan? 

Huvudfrågor 

6. Hur ser en lektion du planerat inom de teoretiska ämnena vanligtvis ut? 

7. Vilken är din syn på integrering av fysisk aktivitet i undervisningen av teoretiska 

ämnen? 

8. Vilka positiva effekter på klassrumsklimatet kan du se/ tror du dig kunna se av 

integrering av fysisk aktivitet? 

9. Vilka negativa effekter på klassrumsklimatet kan du se/ tror du dig kunna se av 

integrering av fysisk aktivitet? 

10. Vilka positiva effekter kan du se/ tror du dig kunna se på dina elevers koncentration 

och inlärning av integrering av fysisk aktivitet? 

11. Vilka negativa effekter kan du se/ tror du dig kunna se på dina elevers koncentration 

och inlärning av integrering av fysisk aktivitet? 

12. Vilka positiva effekter på självförtroende och självkänsla kan du se/ tror du dig kunna 

se av integrering av fysisk aktivitet? 

13. Vilka negativa effekter på självförtroende och självkänsla kan du se/ tror du dig kunna 

se av integrering av fysisk aktivitet? 

14. Vilka möjligheter kan du se till integrering av fysisk aktivitet inom de teoretiska 

ämnena? 

15. Vilka hinder kan du se till integrering av fysisk aktivitet i de teoretiska ämnena? 

 


