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Abstract 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka lärarnas tankar och uppfattningar av elevernas 

fysiska aktivitet i skolan. Vi ville även undersöka lärarnas uppfattningar kring hur fysisk 

aktivitet påverkar elevers lärande. Det visar sig i tidigare studier att skolor som har erbjudit 

sina elever daglig fysisk aktivitet har uppvisat bättre resultat på nationella prov i svenska och 

matematik. Detta jämfördes med de elever som bara fått tillgång till den ordinarie 

idrottsundervisningen. Författare påtalar att det finns många positiva effekter av fysisk 

aktivitet, att det leder till ett lugnare klimat i klassrummet och att eleverna är mer mottagliga 

för kunskap. Några författare skriver att fysisk aktivitet och då speciellt idrottsundervisningen 

kan kännas jobbig för vissa elever. Kroppen är ständigt i fokus, både under idrottslektionerna 

men även i omklädningsrummet. Det är för många elever en ständig tävling om vem som är 

bäst.  

Vi har gjort en kvaliativ studie med semistrukturerade intervjuer och inspirerade av 

fenomenografisk metod. Datainsamligen genomfördes genom intervjuer på nio olika lärare, 

både idrottslärare och lärare som undervisar i andra ämnen. Studien pekade på att 

idrottslärarna ansåg att tiden för idrott- och hälsa undervisning är för liten. Medan lärarna som 

inte undervisar i ämnet känner att det är tillräckligt. Vårt resultat visade även att lärarna 

upplever att fysisk aktivitet och lärande hör ihop till stor del. De tror bland annat att det har 

positiva effekter på undervisningen då det blir ett lugnare klimat i klassrummet.  

Nyckelord: Elever, Fysisk aktivitet, Idrott och hälsa, Lärande, Lärare.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi har valt att fokusera på hur lärare på mellanstadiet (årskurs fyra till sex) tänker och 

uppfattar elevernas fysiska aktivitet i skolan. Vi vill även synliggöra lärarnas uppfattningar av 

fysisk aktivitet och lärande. Vår undersökning har gjorts med hjälp av intervjuer av nio olika 

lärare, där några av dem arbetar med ämnet idrott och hälsa medan några av dem inte gör det. 

Anledningen till valet av ämne är att vi under vår utbildning läst idrott och hälsa och därför är 

väldigt intresserade av ämnet. Då vi utbildat oss till idrottslärare vill vi därför fördjupa oss 

inom detta område för att skapa bästa förutsättningar för våra elever. Genom att vi får en 

djupare kunskap om fysisk aktivitet och lärande och andra lärares tankar kring det tror vi att 

det kommer att hjälpa oss i vår planering av den dagliga verksamheten. Till exempel om det 

är viktigt att röra sig under skoldagen för att klara av skolarbetet bättre och i så fall när det 

lämpar sig bäst att röra på sig. Det kommer också hjälpa oss att motivera eleverna till varför 

man ska röra sig eller varför man inte ska göra det. I vår yrkesroll ska vi kunna sammarbeta 

med många olika lärare och vi tror att det är viktigt att förstå att alla inte har samma 

uppfattningar som vi har. Hur andra upppfattar relationen mellan fysisk aktivitet och lärande 

kan bero på vilka erfarenheter de bär med sig.   

Vi har fått lära oss hur viktigt det är med fysisk aktivitet och vi har under våra år på högskolan 

stött på forskning som tyder på att det ger positiva effekter för hälsan. En forskare inom idrott 

och hälsa som vi träffat under vår utbildning lägger stor vikt på att det finns tydliga samband 

mellan regelbunden fysisk aktivitet och en god psykisk hälsa. Vi är medvetna om att fysisk 

aktivitet är bra men vi vill även belysa den negativa delen, vad det finns för nackdelar och 

problem med fysisk aktivitet i skolan. Med hjälp av vår litteraturgenomgång och våra 

intervjuer har vi fått en klarare bild om fördelar och nackdelar med fysisk aktivitet i skolan.  

Vi vill tacka lärarna som har ställt upp i vår undersökning, utan er hade detta inte varit 

möjligt. Vi vill även tacka våra handledare för allt stöd och all hjälp ni gett oss under arbetets 

gång.  

Halmstad 18 juni 2013 

Simon Josefsson och Emelie Hildingsson  
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1. Inledning 

Idag debatteras det kring fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande i samhället. Då eleverna 

spenderar en stor del av sina barn- och ungdomsår i skolan har skolan ett stort ansvar för deras 

hälsa (Isberg, 2009). Raustorp (2004) lägger stor vikt på att det finns tydliga samband mellan 

regelbunden fysisk aktivitet och en god psykisk hälsa. Genom att vara fysiskt aktiv bidrar det 

till att humör och självkänsla blir bättre och detta är viktiga beståndsdelar i allt lärande. 

Skolan har en viktig uppgift som är förankrad i läroplanen. Det står att skolan ska sträva efter 

att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet (Skolverket, 2011a) men ändå finns det 

kommuner som väljer att dra ner antalet idrottstimmar (Ericsson, 2005). Författaren nämner 

även att skolan aldrig har haft så lite schemalagd idrottsundervisning som nu. En nationell 

utvärdering i idrott och hälsa från Skolverket (2003) visar att det finns delade meningar om 

hur lärarna uppfattar antalet idrottstimmar per vecka. Hela 27 procent av lärarna i 

utvärderingen anser att undervisningstimmarna har minskat i hög grad eller mycket hög grad 

de senaste fem åren. Medan resterande del inte anser att idrottstimmarna har minskat.  

Kursplanen för ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2011b) nämner att fysisk aktivitet och en 

sund livsstil spelar en stor roll för elevernas välbefinnande. Skolverket (2011b) menar att det 

är viktigt att eleverna får en positiv inställning till rörelse redan under uppväxten. Detta 

påverkar till om eleverna blir fysisk aktiva senare i livet eller inte. Isberg (2009) lägger vikt 

vid detta och menar att inaktiva barn blir oftast inaktiva även som vuxna. Raustorp (2004) 

menar att det är viktigt att prioritera aktiviteter som går att utföra både som barn och vuxen. 

Han skriver vidare att skolan har ett stort ansvar, det är skolans uppgift att erbjuda eleverna 

roliga och variationsrika fysiska aktiviteter. Det är viktigt att fånga elevernas intresse redan i 

de tidiga skolåren. Engström (2005) menar att det barnet lär sig i tidig ålder bär de med sig 

genom hela livet.  

Myndigheten för skolutveckling (2005a) tar upp att det är viktigt att alla skolans elever får 

tillfälle till daglig fysisk aktivitet. De betonar vikten av rörelse då de påtalar att fysisk aktivitet 

hänger ihop med lärande. Myndigheten för skolutvecklingen (2005a) lägger vikt vid 

betydelsen av fysisk aktivitet i en rapport som handlar om att skolan har ett stort ansvar att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Rapporten visar att eleverna lättare klarar av skolan 

om de är aktiva och  rör på sig. Deras humör blir bättre och de får lättare att koncentrera sig, 

vilket leder till att klimatet i klassrummet blir lugnare. Detta leder till att eleverna lättare tar 

till sig kunskaper. Ericsson (2003) poängterar att det ger bättre koncentration, ökar 
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inlärningsförmågan och eleverna mår i allmänhet väl, de är gladare och lugnare. Myndigheten 

för skolutvecklingen (2005a) och Riksidrottsförbundet (2009) lägger vikt vid att det är viktigt 

att eleverna trivs och mår bra i skolan, det är nämligen viktiga förutsättningar för allt lärande.  

Det är långt ifrån alla elever som känner sig bekväma i fysiska aktiviteter och för dessa elever 

blir idrott och hälsa undervisningen i skolan oftast något obekvämt och besvärligt. Strandell 

och Bergendahl (2002) nämner i en undersökning att det finns olika faktorer så som 

medicinska och psykologiska som bidrar till att vissa elever sällan eller aldrig deltar i 

idrottsundervisningen. Larsson (2004) lägger också vikt på att det är många elever som hade 

velat slippa delta i idrottsundervisningen. Detta beror på olika omständigheter som till 

exempel rädsla, oro eller att de känner sig dåliga i olika idrottsmoment. Det finns enligt 

Brorsson, Lundgren och Olsson (2010) olika skador som kan uppkomma i samband med 

fysisk aktivitet. Många elever på mellanstadiet uppsöker sjukvård på grund av skador som kan 

relateras till fysisk aktivitet (Karlsson, 2011).  

Varför är då detta område intressant att forska om? Genom vår utbildning har vi fått kunskap 

om fysisk aktivitet och dess inverkan på kropp och själ. Det finns forskning som visar att 

fysisk aktivitet ger flera positiva hälsovinster. Men tänker och känner alla lärare så här? Är 

det den generella uppfattningen hos lärarna på mellanstadiet eller är det kanske bara lärarna i 

idrott och hälsa som uppfattar att det finns vinster med att barn rör på sig? Vi påstår efter att 

sökt litteratur till bakgrunden att det saknas studier som handlar om lärarnas uppfattningar och 

tankar kring fysisk aktivitet och lärande. Vi vill fokusera på lärarna för de har en stor och 

viktig roll i elevernas liv då det är dem som träffar eleverna flera timmar varje dag. En belgisk 

studie (Cardon & De Bourdeaudhuij, 2002) som vi stött på handlar om hur lärare arbetar med 

fysisk akivitet och deras tankar om det. Studien visade att största delen av de belgiska lärarna 

upplevde att eleverna erbjöds fysisk aktivitet vid sidan om idrottsundervisningen. Detta var en 

kvantitativ studie som egentligen bara visade lärarnas uppfattningar i procent. Därför anser vi 

att det är ett outforksat och intressant ämne som vi kan dra nytta av i vår framtida lärarroll.  
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2. Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera och tolka lärarnas uppfattningar och tankar kring 

elevernas fysiska aktivitet i skolan samt hur de uppfattar att fysisk aktivitet påverkar elevernas 

lärande.  

2.1 Frågeställningar    

• Vad är lärarnas uppfattningar av elevernas fysiska aktivitet i skolan? 

• Hur uppfattar lärarna att fysisk aktivitet påverkar elevers lärande?  
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3. Bakgrund 

I följande avsnitt gör vi en presentation av det aktuella forskningsläget inom området där vi 

berättar om ämnet idrott och hälsa, betydelsen av fysisk aktivitet, fysisk aktivitet och lärande. 

Här kommer även en presentation om för- och nackdelarna med fysisk aktivitet. 

3.1 Ämnet idrott och hälsa 

Vårt samhälle har förändrats under de senaste århundraden och i skolans ämne idrott och 

hälsa har det skett stora utvecklingar. Engström (2010) belyser att skolans idrottsundervisning 

har under åren präglats av samhällets syn på fysisk aktivitet och det som uppfattats som det 

rätta sättet att utöva olika typer av rörelse och träning. Annerstedt (2001) beskriver att det 

under 1800- talet lades stor vikt på en mer fysisk aktiv uppfostran och det lades mindre vikt 

på en stillasittande livsstil. I skolan minskades därför antalet teoretiska lektioner och istället 

ökade praktiska ämnen. Detta resulterade i att ämnet gymnastik (som var benämningen på 

ämnet då) blev obligatoriskt i 1820 års skolordning.  

Under mitten av 1900-talet blev målsättningen för idrott och hälsa bredare samtidigt som 

antalet idrottstimmar minskade (Annerstedt, 2001). Under 1930- och 1940-talet var det på 

schemat utlagt idrott fyra gånger i veckan och totalt 756 timmar/ år. Eleverna fick även delta i 

friluftsliv 12 gånger per läsår (Ericsson, 2005).  I de olika läroplanerna som gällde under 

1960-1980 talet var det utlagt idrott och hälsa tre gånger i veckan och totalt ca 600 timmar/ år 

(Sandahl, 2004). Från början på 1990- talet och fram till idag ligger inte fokus enbart på att 

vara fysisk aktiv. Eleverna ska även få kunskaper om en hälsosam livsstil (Annerstedt, 2001). 

Ämnet fick ett namnbyte från gymnastik till idrott år 1980, skriver Engström (2010). Under 

1990- talet fick eleverna tillgång till 500 timmar/ år idrott och hälsa jämfört med tidigare 756 

timmar/ år (Ericsson, 2005). Annerstedt (2008) nämner i en rapport att det har skett en 

minskning med 20 procent i årskurs ett till sex från det att Lpo 94 (Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994) infördes. Även Raustorp 

(2004) nämner detta men säger att det skedde en nedskärning med ca 25 procent. Författaren 

betonar att istället infördes det ett nytt undervisningstillfälle; elevens val, där eleverna själva 

kan välja om de vill ha mer idrott och hälsa eller inte. Engström (2004) menar att detta 

knappast har gynnat de elever som är inaktiva på fritiden. De väljer inte självmant mer idrott 

och hälsa i skolan. Utan det är de elever som är aktiva på fritiden och som tycker det är roligt 

som väljer att få mer tid till idrott och hälsa på elevens val.  
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I dagens skola ska eleverna erbjudas 500 klocktimmar idrott och hälsa under hela grundskolan 

(Riksdagen, 2010). Rapporter gjorda av Skolinspektionen (2012) visar att många skolor har 

svårt att garantera att eleverna erbjuds den idrottsundervisning som de har rätt till. Vidare 

belyser rapporten att dagens barn och ungdomar rör på sig allt mindre även på fritiden. Det 

blir allt vanligare med en stillasittande livsstil och sämre matvanor kan öka problemen med 

bland annat övervikt, ätstörningar, benskörhet och hjärt- och kärlsjukdomar. Isberg (2009) 

menar att då eleverna tillbringar mycket tid i skolan har därför skolan ett stort ansvar. 

Författaren skriver att i ämnet idrott och hälsa är det viktigt att eleverna utvecklar olika 

förmågor, kunskaper och bra vanor eftersom det påverkar deras hälsa och välbefinnande hela 

livet. Engstöm (2010) beskriver att utvecklingen inom ämnet har präglats till en större frihet 

för den enskilda skolan och eleven. Idrottsundervisningen består av vanliga tävlingsidrotter 

som friidrott, fotboll, innebandy och basketboll. Olika lekar med fokus på samarbete har tagit 

plats i undervisningen för att inbjuda eleverna till livslångt intresse för idrott. Vidare belyser 

Engström (2010) att ämnet återigen har bytt namn, nu till idrott och hälsa vilket det heter även 

i dagens skola.  

Skolinspektionen (2012) nämner att hösten 2011 kom det en ny läroplan: Lgr 11 (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). I den nya läroplanen lades det vikt på 

utveckling av olika kunskaper ytterligare jämfört med tidigare. Två kvaliteter som det läggs 

stor vikt på är allsidighet och bredd och de har fått större utrymme i och med den nya 

läroplanen. Nu läggs det mer fokus på att ämnet inte bara handlar om att eleverna ska vara 

fysisk aktiva under lektionstid. Utan det läggs stor vikt vid att eleverna ska utveckla goda 

kunskaper om hälsa och livsstil (Skolinspektionen, 2012). För att eleverna ska få bästa 

förutsättningar för att lära sig är det enligt Skolverket (2011a) viktigt att man tar hänsyn till 

varandra. Larsson, Fagrell och Redelius (2005) betonar att alla är olika och lär på olika sätt 

och menar att för vissa elever tar det längre tid att lära sig om exempelvis teori i hälsa och 

livsstil eller har svårare för att göra olika moment i idrottsundervisningen. Kursplanen 

(Skolverket, 2011b) är indelad i tre kategorier; rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och 

utevistelse. Undersökningar gjorda av Skolinspektionen (2012) visar att många lärare lägger 

mest tid på kategorin rörelse. Hela 94 procent används till detta visar undersökningarna. 

Eriksson (2007) menar att ämnet idrott och hälsa inte ska ha ensamrätt i utlärning av 

hälsofrågor utan belyser att det är viktigt att det får ta plats i andra ämnen.  
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3.2 Betydelsen av fysisk aktivitet  
Fysisk aktivitet definieras som alla kroppsrörelser utförda av skelettmuskulaturen som kräver 

energi i utväxling (Världshälsoorganisationen WHO, 2010). Detta innebär all typ av 

muskelaktivitet som exempelvis fysisk belastning i arbetet, trädgårdsarbete, friluftsliv och 

träning. Den vardagliga fysiska aktiviteten som exempelvis cykla till jobbet, arbeta i 

trädgården, ta trappan istället för hissen står för den största delen av den totala 

energiförbrukningen på en vecka. Därför har man mycket att vinna på sin hälsa genom att öka 

den vardagliga fysiska aktiviteten (Engström, 2004). 

 

De nordiska rekommendationerna från Nordiska rådet för fysisk aktivitet säger att barn ska 

vara fysisk aktiva minst 60 minuter varje dag. Aktiviteten bör vara både måttlig och intensiv. 

Aktiviteten bör även vara så allsidig som möjligt, det är viktigt att man belastar puls, muskler, 

skelett och tränar balans, rörlighet och koordination (Riksidrottsförbundet, 2009). Den 

svenska rekommendationen från Svenska läkaresällskapet säger att alla individer behöver 

vara aktiva i minst 30 minuter varje dag. Intensiteten bör vara minst måttlig 

(Riksidrottsförbundet, 2009). WHO (2010) rekommenderar att barn och ungdomar ska vara 

aktiva minst 60 minuter per dag. Aktiviteten ska vara måttlig till kraftig. En annan 

rekommendation är att barn bör vara fysiskt aktiva varje dag, helst tre eller fyra aktiviteter per 

dag. Barn föredrar att arbeta i intervaller (korta perioder) då de inte har lika stor 

uthållighetsgrad som ungdomar och vuxna (Raustorp, 2004).  

 

Det är viktigt att uppmuntra fysisk aktivitet och idrottsengagemang bland barn och ungdomar 

skriver Engström (2008). Författaren menar då att fysisk aktivitet blir en naturlig del av livet. 

Det är större sannolikhet att man är fysisk aktiv som vuxen om man får in bra vanor i tidig 

ålder. Vidare belyser Engström (2008) att barn som är inaktiva i ung ålder är troligtvis det 

som vuxen också, då man inte har fått in några vanor av fysisk aktivitet. Larsson och Verma 

(1999) påtalar att det är mer sannolikt att uppnå sina karriärdrömmar som vuxen om man 

redan som liten varit engagerad i någon form av fysisk aktivitet. Ungdomar bör vara fysisk 

aktiva varje dag genom deltagande i olika idrotter, lekar och vardagsaktiviteter, både i skolan 

och på fritiden. Vid tre eller flera tillfällen per vecka bör intensiteten vara måttlig till intensiv i 

minst 20 minuter (Raustorp, 2004). Att röra på sig lite är bättre än att inte röra sig alls, detta 

skriver amerikanen William Haskell då han menar att de positiva hälsoeffekterna uppnås 

tidigt, redan efter 10 minuter. Haskell menar också att många korta aktivitetsperioder under 
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dagen bör föredras. Med detta ska man inte tolka att det är fel att träna med hög intensitet, 

man blir mer vältränad då. Men hälsovinster med fysisk aktivitet kan uppnås redan vid en 

måttlig grad av fysisk aktivitet (Haskell; ref i Raustorp, 2004). Det är inte bara fysisk aktivitet 

som spelar in i valet av en hälsosam livsstil, utan kosten och sömnen är andra viktiga faktorer 

vilket Statens Folkhälsoinstitut (2010) nämner i en rapport. 

 

Enligt en belgisk studie från 2002 ansåg 67 procent av lärarna att de gav eleverna möjlighet 

att vara fysiskt aktiva vid sidan om idrottsundervisningen, främst genom att eleverna kunde ta 

del av basket- eller fotbollsplanen på skolgården. 17 procent av de frågade lärarna menade att 

de skolor som de jobbade på hade lärarledda rastaktiviteter och 16 procent av skolorna erbjöd 

sportaktiviteter åt eleverna även efter att de slutat skolan för dagen (Cardon & De 

Bourdeaudhuij, 2002). Engström (2005) menar att för många blir fysisk aktivitet och spontan 

lek bara något man gör i skolan, då man på fritiden spenderar mer tid framför tv och data. 

Forskning (Danielsson, 2006) kring fysisk aktivitet visar att andelen som är fysisk aktiva 

minskar med åldern, speciellt bland flickor. Samtidigt har det skett en stor ökning bland 

stillasittande aktiviteter som tv-tittande och dator-spelande. I och med att dagens barn blir 

alltmer stillasittande anser Socialstyrelsen (2009) att risken att drabbas av övervikt och fetma 

ökar. Detta är ett växande problem i hela världen och i Sverige beräknas 15- 20 procent av 

Sveriges barn lida av övervikt, medan 3-5 procent har drabbats av fetma (Socialstyrelsen, 

2009).  

 

En undersökning (Danielsson, 2006) visar att drygt en av fem 11-åringar är fysisk aktiv minst 

en timme per dag. Från åren 1985- 2001 var det en stor ökning bland fysisk aktivitet hos 

flickor, då många tränade upp till fyra gånger per vecka. Bland pojkar var det en stor ökning 

mellan åren 1985-1989, men sedan avtog ökningen. Sedan år 2001 har det skett en minskning 

av den fysiska aktiviteten bland både flickor och pojkar (Danielsson, 2006). En annan 

undersökning tyder också på att det är vanligt att den fysiska aktiviteten minskar med åldern. 

Det visar att barn i årskurs fem är fysisk aktiv varje dag medan det har blivit vanligare att inte 

träna alls bland ungdomar i årskurs 9 (Socialstyrelsen, 2009). 

 

3.3 Fysisk aktivitet och lärande 
Engström (2005) menar att människan är skapt för ett liv i rörelse, vi behöver röra på oss för 

att må bra och orka med vardagen. Fler och fler ungdomar i dagens samhälle rör sig allt 
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mindre och spenderar mer tid framför tv och dator. Borta är den spontana leken ute på gården 

där man spelade fotboll eller lekte olika lekar med grannbarnen. Studier genomförda av 

Blomdahl och Elofsson (2007) och Larsson (2008) visar att långt ifrån alla barn och 

ungdomar idag är aktiva under sin fritid. Bremberg (2004) visar i undersökningar att barns 

fritid har stor betydelse för deras välbefinnande, barn som rör sig mycket på sin fritid har 

lättare att koncentrera sig i skolan, de har en mer utvecklad motorik än andra barn. En 

stimulerande utomhusmiljö i skolan har en positiv effekt på eleverna och deras lärande. Om 

det finns tillgång till en lekmiljö med vild natur kan man förvänta sig att eleverna får lättare 

för att koncentrera sig och mår bättre både fysiskt och psykiskt. Även Ekblom (2011) nämner 

hur viktig den fysiska aktiviteten är, inte minst för den motoriska utvecklingen. Alla barn mår 

bra av att få röra på sig, det är en förutsättning för lärandet. Då motorik och lärande är knutna 

till varandra är det viktigt med en stimulerande utomhusmiljö där eleverna spontant kan träna 

olika grovmotoriska rörelser.  

 

Ericsson (2008) påtalar också att det finns flera positiva effekter med fysisk aktivitet. 

Författaren säger att fysisk aktivitet bidrar till att det blir ett lugnare klimat i klassrummet, 

eleverna blir gladare och de får lättare att koncentrera sig. Detta leder till att klimatet i 

klassrummet blir bättre mellan elever och lärare vilket Ericsson (2008) anser leder till att 

eleverna har lättare för att ta åt sig kunskapen. Myndigheten för skolutvecklingen (2005b) 

håller med om detta och anser att fysisk aktivitet bidrar till en bättre miljö för lärandet vilket 

leder till en förbättrad utveckling av kunskaper hos eleverna. 

 

Forskning från Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003) visar att elever som haft extra fysisk 

aktivitet och extra motorisk träning i skolan gjorde bättre ifrån sig på nationella prov i svenska 

och matematik. Detta jämfördes med de barn som bara har haft den ordinarie 

idrottsundervisningen (två lektioner/ vecka) i skolan. Norlander (2004) visar i en studie gjord 

på olika studiemiljöer i Värmland att ett enkelt motionsprogram kan öka barns 

koncentrationsförmåga och minska bullernivåerna i klassrummet. Studien gjordes på fem 

klasser med totalt 95 elever och sju lärare där det gjordes jämförelser mellan de deltagande 

elever och andra klasser som inte deltog i motionsprogrammet. Det visade klara förbättringar 

för eleverna som deltagit i motionsprogram jämfört med de som inte deltagit.  

 

Ytterligare forskning har gjorts av Myndigheten för skolutveckling (2005b) som handlar om 

effekterna av fysisk aktivitet i skolan. De har fått i uppdrag att följa skolornas arbete om att 
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erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Det lyfts upp flera positiva effekter i 

slutredovisningen, bland annat att fysisk aktivitet under skoldagen gör det lättare för eleverna 

att koncentrera sig och det skapar lugn i klassrummet. Studien visar även att det sociala 

klimatet mellan elever och lärare samt mellan elever förbättras. Många lärare påpekar att de 

märker en stor skillnad hos eleverna, de har blivit gladare och fått en bättre självkänsla. Det 

finns även de skolor i studien som påpekar att kränkningen har minskar eller inte förekommer 

alls medan andra menar att det har visat sig på resultat på nationella prov. Myndigheten för 

skolutveckling (2005b) betonar därför betydelsen av daglig fysisk aktivitet och menar att det 

behövs en satsning på det, då det skapar en bättre miljö för lärandet vilket leder till förbättras 

kunskapsutveckling hos eleverna. 

 

3.4 Fördelar med fysisk aktivitet  
Raustorp (2004) och Engström (2005) skriver att det finns flera anledningar till att leva ett 

aktivt liv. Riksidrottsförbundet (2009) nämner att de mest avgörande effekterna är att det 

stärker självförtroendet, ökar välbefinnandet, ger en ökad inlärningsförmåga och en ökad 

koncentrationsförmåga. Det bidrar även med en bättre muskelstyrka och en bättre kondition 

samtidigt som belastningsskador minskar. Wankel och Berger (1990) lägger också vikt vid 

olika positiva effekter av fysisk aktivitet. De nämner bland annat att personer som rör på sig 

har en bättre hälsa än de som inte rör på sig. Då syftar de bland annat på bättre kontroll på 

vikten, bättre uthållighet och muskelstyrka jämfört med de som inte rör på sig. Wankel och 

Berger (1990) menar att dessa fördelar bidrar i stor grad till en bra fysisk hälsa. Fysisk 

aktivitet bidrar till att barn och ungdomar också utvecklas psykosocialt. Flera studier pekar på 

att ungdomar som rör på sig regelbundet utvecklar goda relationer till jämnåriga och utvecklar 

även goda ledaregenskaper. Organiserad idrott kan även bidra till att barn och ungdomar 

utvecklar egenskaper som ansvarstagande, samarbetsförmåga och självkontroll, alla viktiga 

faktorer i lärandet i skolan (Elley & Kirk, 2002).  

 

Sjukvårdsrådgivningen (2010) och Gilman (2001) lägger vikt på att fysisk aktivitet har 

positiva effekter på stress. Fysisk aktivitet bidrar till att kroppen gör sig av med 

stressreaktioner samt bidrar till att det frigörs välgörande hormoner. Det leder till att kropp 

och hjärna får en chans att återhämta sig från den stress som de olika organen har utsatts för. 

Riksidrottsförbundet (2009) tar även upp att fysisk aktivitet minskar risken för att drabbas av 

och insjukna i olika sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, åldersdiabetes och 
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olika cancerformer. Riksidrottsförbundet (2009) sammanfattar betydelsen av fysisk aktivitet 

med att det är bra för hjärta och hjärna samt dessutom är det väldigt roligt. De anser att det 

inte finns någon bättre medicin som kan ge lika bra effekt.  

 

3.5 Nackdelar med fysisk aktivitet   
Brorsson, Lundgren och Olsson (2010) nämner att det är en väldigt låg risk att råka ut för 

negativa effekter av fysisk aktivitet. Författarna nämner att de vanligaste negativa effekter vid 

fysisk aktivitet är belastningsskador i skelett, leder och muskler som exempel 

muskelbristningar, benhinneinflammationer och vrickningar. Johansson (2003) skriver att 

överbelastningsskador ökar bland ungdomar på grund av att man hela tiden försöker att träna 

hårdare och intensivare. Därför är det viktigt att lyssna på kroppens signaler och inte ge mer 

än kroppen orkar med. Karlsson (2011) belyser studier som visar att mer än 30 procent av 

eleverna på mellanstadiet söker sjukvård på grund av skador i samband med fysisk aktivitet. 

Det är både akuta skador (exempelvis stukningar, benbrott och sårskador) och 

överbelastningsskador som uppkommer på fritiden eller i organiserade aktiviteter.  

 

Öhman och Hemstad (2010) skriver att för en del unga flickor med anorexia upplevs 

idrottsundervisningen som ett besvärligt moment under skoldagen. Det är stort fokus på 

kroppen i ämnet idrott och hälsa både under idrottslektionerna men speciellt i 

omklädningsrummet. Författarna menar att för många flickor, inte bara dem med anorexia, 

blir det besvärligt. Kroppen blir ett objekt som jämförs och värderas. Öhman och Hemstad 

(2010) tar upp att många flickor diskuterar just vikt och utseende. Detta leder till att en del 

flickor undviker att visa upp sina kroppar inför klasskamraterna i omklädningsrummet. Detta 

lägger även Lunde och Frisén (2011) vikt vid och menar att de tidiga ungdomsåren är en 

känslig tid för hur man uppfattar sin kropp. Många unga flickor och pojkar är missnöjda med 

sina kroppar av olika anledningar. Missnöjet med sin egen kropp kan leda till bantning, 

överdriven träning, anorexia och bulemi. Larsson (2004) betonar i en undersökning att nästan 

varannan elev inte tycker om att duscha eller byta om i samband med idrottsundervisning. Det 

är både flickor och pojkar, då de inte känner sig illa till mods att behöva visa upp sin kropp 

inför andra. Larsson et al. (2005) lyfter att det är fler flickor än pojkar som känner sig dåliga i 

de olika idrottsmomenten och därför undviker att vara med på idrottslektionerna.  
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4. Metod  
I följande avsnitt presenterar vi hur vi gått till väga. Från val av metod och urval till själva 

genomförandet och vilka etiska riktlinjer vi har förhållit oss till. Slutligen förs en diskussion 

om detta.          

4.1 Forskningsanspråk 

För studien har semistrukturerad intervju som metod valts. Semistrukturerade intervjuer är en 

kvaliativ metod som Eliasson (2006) menar är en av de vanligaste metoderna inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Studien innehåller olika beskrivningar med ord och inte med 

siffror, vilket kännetecknar en kvantitativ studie. Eliasson (2006) nämner att observationer 

och intervjuer är de två vanligaste tillvägagångssätten i en kvalitativ studie. Eliasson (2006) 

skriver att forskaren ska göra olika intervjufrågor som oftast är bestämda i förväg, för att få 

fram relevant resultat utifrån syfte och frågeställningar. Vi tycker att denna metod lämpar sig 

bättre än en kvantiativ undersökning då vi är intresserade av lärarnas tankar och 

uppfattningar. Vid analysen av empirin har vi utgått från fenomenografin. Då 

feneomenografin fokuserar på att förstå olika uppfattningar och erfarenheter av olika fenomen 

samtidigt som den vanligtvis har inslag av intervjuer som datainsamlig (Larsson, 1986), anser 

vi den lämplig till vår studie.  Fenomenografin specialiserar sig främst på frågor som är 

väsentliga för lärandet och förståelse i en pedagogisk miljö. Vidare belyser Marton och Booth 

(2000) och även Larsson (1986) vikten av att studera människors olika sätt att uppfatta eller 

erfara olika problem. Hur en person uppfattar ett problem beror på vilka erfarenheter den bär 

med sig, alltså kan samma fråga uppfattas olika från person till person. Fenomenografin 

handlar om att studera hur människor uppfattar och förstår fenomen i världen runt omkring 

dem. Avsikten med en fenomenografisk studie är att hitta variationer och kategorisera 

människors uppfattningar och tankar om olika fenomen (Kihlström, 2007).  

4.2 Urval  

Vi har valt att använda oss av strategiskt urval, vilket Trost (2012) menar innebär att kvinnor 

och män med olika åldrar och utbildning har valts för att få en så bred data som möjligt. 

Eliasson (2006) kallar detta kvoturval där man väljer ut ett visst antal män, kvinnor, äldre och 

yngre. Om man vill ha många olika uppfattningar representerade så ska man sträva efter att 

sprida ut intervjupersonerna på skiftande grupper (Kihlströn, 2007).  Kvale och Brinkman 

(2009) skriver att det inte går att säga exakt hur många personer som behövs för att 
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genomföra en undersökning. Författarna uttrycker att det viktigaste är att man intervjuar så 

många personer som behövs för att ta reda på det man behöver. De anser att ett för litet antal 

intervjupersoner gör det svårt att generalisera medan ett för stort antal leder till att det inte går 

att göra någon djupare tolkning av intervjuerna. Ett informationsbrev (se bilaga 2) skrevs som 

mailades ut till 12 olika lärare i två närliggande kommuner. Eftersom tidsaspekten var kort 

valdes till största delen skolor ut som vi haft kontakt med tidigare, då vi trodde att det var 

större chans att de skulle delta då de redan visste vilka vi var. Vi fick ganska fort kontakt med 

nio intresserade lärare. De nio intervjuade lärarna har olika erfarenheter och har arbetat olika 

länge i verksamheten. Samtliga lärare arbetar idag på mellanstadiet (årskurs 4-6). Några av 

dem har arbetat i 25-30 år medan några av dem bara arbetat i några år. Intervjuerna 

genomfördes på respektive lärares arbetsplats. 

4.3 Intervjupersonerna 

”Markus”, 40 år, har arbetat som lärare i 15 år och har under dessa år arbetat på samma skola. 

Han undervisar i idrott och hälsa, matematik och de naturorienterande ämnena i årskurs fyra, 

fem och sex.  

”Karl”, 48 år, har arbetat som lärare i 24 år och har arbetat på olika skolor inom kommunen. 

Han har bland annat varit med och startat upp en privat skola som numera drivs i kommunal 

regi. På senare år har han utbildat sig till specialpedagog och undervisar i det plus att han har 

idrott och hälsa med fyran, femman och sexan på skolan.  

”Monika”, 58 år, har arbetat som lärare sedan 1976 men har haft lite uppehåll genom åren då 

hon har arbetat med annat. Totalt har hon arbetat som lärare i 30 år på olika skolor runt om i 

landet. Just nu undervisar hon i en årskurs fyra och fem där hon är klasslärare och undervisar i 

svenska, engelska, bild och de samhällsorienterade ämnena.  

”Maja”, 35 år, har arbetat som lärare i 14 år och har genom åren arbetat i två olika kommuner. 

De senaste 11 åren har hon arbetat på olika skolor runt om i samma kommun och på skolan 

hon är på nu har hon arbetat sedan några år tillbaka. Just nu är hon klasslärare i årskurs fyra 

och undervisar klassen i alla ämnen förutom slöjd och idrott och hälsa.  

”Amanda”, 23 år, är en nyutbildad lärare och har arbetat på skolan i ett år. Hon undervisar i en 

årskurs fyra på skolan och undervisar då i alla ämnen som klassen har förutom slöjd och bild.  
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”Johan”, 32 år, har arbetat som lärare i åtta år och har under den tiden arbetat på två olika 

skolor. Största delen av tiden har han arbetat som mellanstadielärare men under en kort period 

(0,5 år) har han arbetat som extra resurs på en högstadieskola. Idag arbetar han som 

mellanstadielärare på skolan och undervisar i svenska, engelska, matematik, de 

naturorienterande- och samhällsorienterade ämnena.  

”Kristina”, 47 år, har utbildat sig till lärare på senare år och har arbetat som utbildad lärare i 

sju år. Innan dess arbetade hon som klasslärare på en skola på halvtid samtidigt som hon läste 

till lärare. De senaste sju åren har hon arbetat på samma skola där hon är klasslärare i en 

årskurs fyra. Hon undervisar klassen i matematik, svenska, engelska, de samhälls- och 

naturorienterande ämnena och bild.  

”Klara”, 43 år, har även hon utbildat sig till lärare på senare år och har arbetat som lärare 

sedan fem år tillbaka. Hon har under sina fem år som lärare arbetat på två olika skolor. Sedan 

fyra och ett halvt år tillbaka har hon arbetat på denna skola och undervisar i idrott och hälsa 

för årskurs två till fem. Klara undervisar även i svenska och de naturorienterande ämnena i 

årskurs fem.  

”Daniel”, 29 år, är en nyutbildad lärare sedan två år tillbaka. Han har arbetat på en privat 

Montessoriskola (förskoleklass till årskurs sex) under de här två åren. Daniel har egentligen 

utbildat sig till gymnasielärare i ämnena idrott och hälsa och religion. Men idag och sedan två 

år tillbaka undervisar han alla skolans elever i idrott och hälsa. Han arbetar även som 

fritidspedagog på skolan. Skolan har inte någon idrottshall i närheten utan måste ta sig iväg 

med buss för att ha idrott. 

4.4 Genomförande 

Inför intervjuerna skrevs intervjufrågor ihop, dock valdes dessa att inte skickas ut till lärarna 

då lärarna inte skulle kunna förbereda sig. Vi ville att svaren skulle komma spontant utifrån 

deras egna upplevelser och erfarenheter. Därefter genomförde intervjuerna på lärarnas 

respektive skolor, som tog ca 15- 20 minuter var. Samtalen spelades in med mobiltelefoner 

för att sedan kunna transkribera ordagrant. Eliasson (2006) poängterar att det är en fördel att 

använda sig utav inspelningsutrustning då det blir möjligt att skriva av det som blir sagt 

ordagrant. Dessutom går det att lyssna på intervjun fler gånger, man har möjlighet att pausa 

och spola tillbaka. Vi valde att transkribera ordagrant för att kunna göra en närmare analys av 
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materialet då denna typ av transkribering är ett kännetecken för fenomenografin (Kihlström, 

2007). 

Intervjuerna har handlat om lärarnas tankar och uppfattningar kring ämnet idrott och hälsa 

samt hur fysisk aktivitet påverkar eleverna i sitt lärande. Men även på vilka sätt lärarna anser 

att de arbetar för att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. Kvale 

och Brinkmann (2009) nämner att en intervju har ett syfte och en struktur. Syftet har varit att 

få svar på det som är kopplat till frågeställningarna och syftet. Samma struktur har använts i 

varje intervju för att få fram likvärdig information. Den intervjustuktur som valts är 

semistrukturerade/ halvstrukturerade intervjufrågor vilket Eliasson (2006) beskriver som en 

av tre olika intervjuformer som går att välja mellan. Intervjuformen kännetecknas av flera 

omfattande frågor där breda svar har kunnat ges. Frågorna har varit i en bestämd ordning och 

uppbyggda utefter syfte och frågeställningar. Kihlström (2007) menar att när man jobbar med 

den fenomenografiska intervjun är det viktigt att i grunden ha en fast struktur så frågorna blir 

besvarade. Men det är enbart de frågor som tar upp ett nytt område som ska vara klart 

formulerade. Dessa frågor ska vara lika för alla intervjuade.  

Intervjufrågorna har delats in i tre kategorier; bakgrundsfrågor, huvudfrågor och 

framtidsfrågor. Vi har utgått från en fast struktur på de frågor som tar upp ett nytt område, 

men låtit följdfrågorna styra utifrån de tidigare svaren. Enligt Kihlström (2007) är detta något 

som kännetecknar en fenomenografisk intervjuguide. Bakgrundsfrågor berör lärarnas 

uppgifter på skolan och deras arbetserfarenhet. Huvudfrågorna handlar om olika frågor som är 

kopplade till frågeställningarna och syftet. Till exempel om lärarna upplever att den fysiska 

aktiviteten påverkar eleverna i deras lärande, när lärarna upplever det som bäst arbetsklimat 

eller om lärarna tycker eleverna rör sig tillräckligt i skolan. Medan den sistnämnda kategorin 

fokuserar på framtiden, hur de tror att ämnet idrott och hälsa kommer att se ut i framtiden (se 

bilaga 1).  

För att kontrollera om intervjufrågorna kommer att ge de svar som behövs för att svara på 

syfte och frågeställningar har en pilotundersökning gjorts. Eliasson (2006) menar att detta är 

ett bra sätt att kontrollera om intervjufrågorna är relevanta för studien. Pilotundersökningen 

gjordes på en lärare som arbetar i en närliggande skola och undervisar i årskurs fyra, fem och 

sex.  
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4.5 Etiskt förhållningssätt  

Vi tänker följa de krav som finns hos Vetenskapsrådet (2002). De vetenskapliga kraven gäller 

all vetenskaplig forskning. 

Informationskravet innebär att lärarna ska bli informerade om syftet med arbetet och hur 

material kommer att användas. Vi har informerat lärarna att vi är dem enda som kommer att ta 

del av deras intervjusvar. Lärarna har fått veta att det är frivilligt att delta och att det är tillåtet 

att dra sig ur undersökningen när de vill. De är informerade om att vårt arbete kommer att bli 

publicerat och därför bli öppet för alla som vill läsa det. Kvale och Brinkmann (2009) nämner 

att det är viktigt att informera de berörda så de är medvetna om att det kommer bli ett 

offentligt material.  

För att vi ska uppnå samtyckeskravet har vi informerat våra berörda intervjupersoner att de 

själva får vara med och bestämma vilket material de vill ska vara med. Även vilket material 

de inte vill ska vara med. Då vi kommer att intervjua våra utvalda personer med hjälp av 

inspelningsmaterial har vi informerat dem att de måste meddela oss om de inte vill att vi ska 

spela in deras intervju. För att intervjupersonerna ska få vara individskyddade kommer vi att 

informera dem att vi inte kommer att nämna deras riktiga namn, skola eller kommun i vårt 

arbete. Vi kommer att använda oss av fiktiva namn.  

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att privat information som kan 

identifiera personerna i undersökningen inte får avslöjas. Ingen annan kommer att få ta del av 

det insamlade materialet, utan det är bara vi som forskare som kommer använda det. För att vi 

ska kunna använda det insamlade materialet i vår forskning kommer vi att använda oss utav 

fiktiva namn. Vi kommer inte skriva ut vem som sagt vad och inte heller nämna skola och 

kommun. Kvale och Brinkmann (2009) lägger stor vikt på betydelsen att skydda de utvalda 

intervjupersonerna i texten genom att inte skriva ut riktiga namn. Författarna nämner även att 

det är viktigt att vi som forskare får intervjupersonernas godkännande om vi ska lägga ut 

information som kan kännas igen av andra. 

Nyttjandekravet är det sista kravet som Vetenskapsrådet (2002) tar upp, vilket innebär att vi 

inte får använda det insamlade materialet till annat än det är avsett för.  
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4.6 Dataanalys 

I analysen användes ett antal betydelsefulla citat som sedan skapade nyckleord. Med hjälp av 

nyckelorden skapades i sin tur kategorier och detta framkommer i matrisen nedan. Detta 

bygger på en feneomenografisk studie där analysen beskrivs utifrån uppfattningar som 

exemplifieras av citat (Larsson, 1986). För att få en tydlig struktur användes ett analysschema 

(se nedan). I resultatanalysen har vi valt att använda oss utav både citat från lärarna och text 

som beskriver samtal från intervjuerna. Patel och Davidsson (2011) menar att det är viktigt att 

sträva mot en jämn fördelning mellan citat och kommenterande text när man bearbetar 

kvalitativ data. 

 

4.7 Metoddiskussion 

Motivet till att vi gjorde en pilotintervju var att vi ville testa om intervjupersonen förstod våra 

frågor. Men också hur stor validiteten var på våra intervjufrågor, om vårt instrument mätte det 

som det skulle mätas. Alltså om våra intervjufrågor gav oss de svar som behövdes för att 

passa in på frågeställningarna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att validitet oftast beskrivs 

med frågan: tar jag reda på det som jag vill ta reda på? Under pilotundersökningen insåg vi att 

en intervjufråga behövde ändras. Det var en omformulering som gjorde att vi ansåg att 

Mening/text Nyckelord  Kategori 

”/…/ inte gjort något om vi 
fått in en lektion idrott till i 
veckan” (Kristina)   

idrott och hälsa  
lektioner  

schemalagd tid  
teori och praktik 

Ämnet idrott och hälsa i skolan 

”/…/ i själva lärandet, man 
har rörelseaktiviteter /…/ 
använda kroppen i lärandet.” 
(Karl) 

elevens val 
rörelse i lärandet 

aktivitet 
spontant  

Daglig fysisk aktivitet i skolan 

”Skolan är /…/ stillasittande i 
sig. /…/ Rörelsenivån på 
rasterna minskar med 
åldern.” (Johan) 

stillasittande   
ansvar  

hjälp i undervisningen  
saknar fritidssysselsättning 

Elevernas rörelsenivå i skolan 

”Eleverna blir mer på hugget 
om de rört på sig. /…/ de blir 
lugnare /…/ efter rasten.” 
(Klara)    

koncentration 
fysisk aktivitet 

lärande 
lugnt klimat 

   

Faktorer som påverkar lärandet 
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validiteten stärktes. Eliasson (2006) skriver att en intervjuguide blir än mer tillförlitlig om 

man kan göra en pilotintervju för att testa den. Kvale och Brinkmann (2009) nämner att det 

verkar så enkelt att intervjua men att det är svårt att göra det bra kände vi att 

pilotundersökningen var ett bra tillfälle för oss att träna och få lite mer kunskap om det. Vi 

kan inte se några större nackdelar med att göra en pilotintervju mer än att det blir ett extra 

moment som tar tid.  

Nu i efterhand när intervjuer har genomförts på nio lärare kan vi känna att vi kunde vara ännu 

tydligare i intervjufrågorna för att validiteten skulle stärkas ännu mer men även för att passa 

in ännu bättre till fenomenografin. Vi hade kunnat omformulera frågorna så de hade kunnat ge 

ännu bredare svar. Vi ser nu att vissa frågor kan besvaras med ja eller nej. Men under 

genomförandet har följdfrågorna varför/ varför inte spelat stor roll i huvudfrågan. Därför har 

vi inte upplevt det enbart som en ja- eller nejfråga.  

Vi intervjuade nio lärare i olika åldrar, med olika kön och olika många års 

undervisningserfarenhet på mellanstadiet. Vi använde oss av ett strategiskt urval när det 

gällde vilka vi skulle intervjua. Anledningen till det var det som Trost (2012) och Kilhström 

(2007) skriver att man ska försäkra sig om en variation i svaren från de man intervjuar. 

Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de är verksamma i två närliggande ganska små 

kommuner. Vi anser att reliabiliteten är hög inom kommunerna då vi valt ut relativt många 

lärare på olika skolor och därför anser vi att vi fått en allmän uppfattning om hur lärarna på de 

olika skolorna tänker. Jämför vi däremot uppfattningarna om fysisk aktivitet hos lärarna i hela 

landet är reliabiliteten i vår studie låg.  

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp generaliserbarhet som betyder hur giltig undersökningen 

är till exempel för totalbilden i landet. De menar att det är svårt att kunna generalisera 

resultaten från en intervjuundersökning då det oftast finns för få intervjupersoner. Kihlström 

(2007) menar att inom fenomenografin är inte generalisering det viktigaste utan där handlar 

det om att urskilja olika uppfattningar. Vi ansåg det vara svårt att urskilja specifika 

uppfattningar hos enskilda individer i undersökningen då många av lärarna hade relativt lika 

uppfattningar om de olika fenomenen. Hade vi gjort flera intervjuer hade det förmodligen 

varit lättare att plocka ut fler olikheter i deras tankar.      

Kvale och Brinkmann (2009) betonar att realibiteten handlar om undersökningen är pålitlig. 

De menar att om en underökning går att göra om och då ge samma resultat är reliabiliteten 

hög. I den här undersökningen valde vi att bara intervjua lärarna, om vi även valt att observera 
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lärarna och eleverna i undervisningen hade vi kunnat se hur väl det som de berättade för oss 

stämde överens med vad vi såg. På så sätt tror vi att reliabiliteten i undersökningen hade blivit 

större. Enligt Eliasson (2006) ökar trovärdigheten i en undersökning om man använder sig av 

olika metoder i sin empiriinsamling som till exempel intervjuer och observationer. Detta 

kallas för triangulering.      
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer det insamlande materialet att redovisas under olika kategorier. Vi 

kom fram till följande kategorier i resultatanalysen: ämnet idrott och hälsa i skolan, daglig 

fysisk aktivitet i skolan, elevernas rörelsenivå i skolan och faktorer som påverkar lärandet. 

5.1 Ämnet idrott och hälsa i skolan 

Hos de olika skolorna framkom likheter om hur idrott och hälsa undervisningen ser ut. 

Samtliga lärare utom en säger att skolan erbjuder eleverna idrott och hälsa undervisning två 

gånger i veckan med totalt max två klocktimmar i veckan. Medan en av lärarna säger att 

skolan bara erbjuder en timme i veckan fördelat på ett tillfälle. Det uppkommer ett tydligt 

mönster på att idrottslärarna anser att timmarna i idrott och hälsa är för få och de vill gärna se 

mer tid på schemat för undervisning i ämnet. Under intervjun säger några av idrottslärarna 

följande:  

Jag tycker att det är för lite. Jag tycker i och för sig att 60 minuters pass är bra i idrott för då 

hinner man med lite saker. Men å andra sidan behöver man kanske röra på sig vid fler 

tillfällen i veckan, så tre tillfällen i veckan hade jag velat ha (Karl - idrottslärare). 

Det hade underlättat om vi hade haft minst en timme mer schemalagt i veckan och gärna då 

längre pass än de vi har nu som är på en timme. Det känns svårt att hinna med allt. Om jag 

får generalisera lite så tycker jag att idrotten är viktigare än exempelvis musiken. Här på vår 

skola tar den ungefär samma plats (Klara - idrottslärare).     

Medan några andra lärare som inte undervisar i idrott och hälsa uppfattar det såhär: 

Min elevgrupp passar det ganska bra för det är en rätt så aktiv klass. Så det är rätt så lagom 

tycker jag för denna grupp, bortsett från fyra- fem stycken som hade behövt mer (Johan). 

Det är så mycket som ska hinnas med i skolan numera. Jag tycker därför inte att det ska 

läggas mer tid på ämnet idrott och hälsa. Då måste ju tid tas från något annat ämne om inte 

timplanen utökas. Eleverna kan ju röra på sig på fritiden. I de teoretiska ämnena som till 

exempel matte behöver eleverna mer vår hjälp. Därför är det i så fall viktigare att ett sådant 

ämne får mer utrymme i skolan (Kristina – ej idrottslärare).  

Det uppkom likheter i idrottslärarnas uppfattningar om att antalet schemalagda timmar per 

vecka i idrott och hälsa borde öka i framtiden. Många föreslår tre pass istället för dagens två 
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och då ska inte annat ämne ersättas eller minskas utan detta pass ska ligga utöver den 

nuvarande timplanen. Medan lärarna som inte undervisar i ämnet idrott och hälsa hellre ser att 

det förblir som det är idag. Då det finns så mycket annat som ska hinnas med och som de 

anser viktigare. Lärarna som undervisar i idrott och hälsa anser att det i nuläget är för kort tid 

för att hinna med både teori och praktik. Lärarna upplever att de helst inte vill ta tid från de få 

idrottstimmarna de har till att bedriva teorilektioner om idrott och hälsa. På de två lektionerna 

som eleverna har i veckan vill de gärna att de gör så många praktiska övningar som möjligt. 

En del av idrottslärarna ser gärna att de löser teoridelen genom att samverka med de andra 

lärarna på skolan genom att ämnesintegrera. Exempelvis när man i biologin arbetar om 

kroppen kan man få in en del av teorin från idrott och hälsa undervisningen. 

Jag tror att föräldragrupperna som kommer nu och har barn i skolan är mer medvetna om 

farligheten med att inte röra på sig för att de kanske själva får erfara att de rör sig för lite 

och har ont och så, så vill de inte att de ska hända deras barn. Sen tror jag att samhället 

jobbar för allt stillasittande. I och med detta tror jag att ämnet kommer att få högre status och 

mer schemalagd tid (Markus - idrottslärare). 

Jag tycker det är viktigt att sammanarbeta med klassläraren. När läraren undervisar om 

kroppen i biologin, passar det utmärkt att få in lite idrottsteorin när det faktiskt handlar om 

ungefär samma sak (Karl - idrottslärare). 

Idrottslärarna lägger fokus på betydande forskning som handlar om att rörelse gynnar både 

psykiskt och fysiskt. De tror därför att det kommer göras ännu mer forskning om fysisk 

aktivitets påverkan på lärandet i framtiden. På så sätt tror de att ämnet kommer att värderas 

som viktigare och därmed få mer plats i de svenska skolorna.  

 5.2 Daglig fysisk aktivitet i skolan 

Det visade sig inte vara en självklarhet för de olika skolorna att erbjuda eleverna daglig fysisk 

aktivitet mer än raster. Här uppkom det flera skillnader i uppfattningarna på de olika skolorna. 

En del av lärarna säger att de erbjuder sina elever organiserade frivilliga rastaktiviteter några 

dagar i veckan. Exempel på aktiviteter är kurragömma, fotboll, bandy och andra lekar. Medan 

endast en lärare berättar att de erbjuder sina elever daglig fysisk aktivitet i form av 

vuxenstyrda rastaktiviteter.  

Ibland kör vi olika rastlekar för att hitta olika infallsvinklar för dem att röra på sig (Maja – ej 

idrottslärare). 
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Vi försöker ha organiserade rastaktiviteter varje dag. Där det är någon vuxen som styr upp 

lite fotboll, innebandy, basket eller någon kurragömmalek eller så (Daniel - idrottslärare).  

Ingen av de andra lärarna kunde påstå att de erbjuder eleverna någon organiserad fysisk 

aktivitet varje dag. Det blir oftast något spontant som man i så fall kan ta till för att bryta av 

en längre lektion eller när de märker att eleverna blir trötta. Exempel på sådana aktiviteter kan 

vara springa ett varv runt skolbyggnaden/ klassrummet, pausgympa i klassrummet där de gör 

enkla övningar. Däremot uppkom det likheter i hur rörelse används i lärandet då lärarna 

nämner att de använder rörelse i lärandet, att man går promenader till stranden/ skogen när 

man har naturkunskap för att på så sätt få in fysisk aktivitet i undervisningen. 

Sen finns det kanske i själva lärandet, att man har rörelseaktiviteter, att man spelar pjäser, 

eller försöker använda kroppen i lärandet, eller att man är ute och hoppar bokstäver (Karl - 

idrottslärare).  

 

Och ibland cyklar vi ner till stranden och ibland går vi ner i skogen här och har väldigt 

mycket aktiviteter ute. Så att det försöker jag att lägga in så ofta vi bara kan. Att man går ut 

och har undervisning i närmiljön (Kristina – ej idrottslärare).  

 

Likheter uppkom bland lärarnas svar till hur de erbjuder elevens val till eleverna där idrott och 

hälsa är ett alternativ. Men det poängterade dock att de som är i behov av att röra sig oftast 

inte väljer idrott och hälsa på elevens val. Förutom elevens val skiljer det sig från skola till 

skola hur de anordnar obligatoriska tillfällen för eleverna att få möjlighet till fysisk aktivitet. 

Det var en skola som urskiljde sig från övriga då skolan ser till att eleverna i årskurs fyra, fem 

och sex får prova på olika aktiviteter knutna till det lokala föreningslivet en eftermiddag i 

veckan. Meningen med projektet som kallas ”Aktivitet förebygger” är att eleverna ska hitta ett 

intresse som de kan utöva på fritiden och på så sätt bli mer fysisk aktiva. Detta har överlag 

uppvisats positivt både bland lärare och bland elever men det kan kanske upplevas som en 

belastning för de elever som redan tränar många pass i veckan. De intervjuade idrottslärarna 

nämner att skolan arrangerar några friluftsdagar och temadagar varje termin. 

  

Men det är inte ofta vi har friluftsdagar. Bara två till tre gånger per termin. Jag tycker det är 

synd att det dragits ner för förr fanns mer tid till olika aktiviteter (Markus - idrottslärare).  
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Exempel på friluftsdagar som arrangeras på de olika skolorna är att åka till ishallen, 

pulkadagar, vandringsdagar och olika tävlingar. En anledning till att de inte har fler är att 

budgeten inte tillåter fler, exempelvis det kostar att hyra buss och åka iväg på olika aktiviteter.  

 

5.3 Elevernas rörelsenivå i skolan 

I intervjuerna framkommer det tydliga mönster som visar att lärarna anser att eleverna inte rör 

på sig tillräckligt i skolan. Likheter i lärarnas svar visar att eleverna är väldigt stillasittande i 

skolan och lärarna uppfattar dessutom att färre elever än förr har en fritidssysselsättning där 

de rör på sig. Idrottslärarna tycker det är extra viktigt att eleverna i skolan får tillfälle till mer 

rörelse och då gärna schemalagt som idrott och hälsa. Detta eftersom de känner att de inte 

riktigt kan kontrollera elevernas rörelser på rasterna på samma sätt. Medan resterande lärare 

tycker att det räcker med mer aktiviteter som genererar rörelse på raster och under 

lektionerna.     

 

Jag kan känna att det hade varit bra om vi hade fått lite mer idrottsundervisning som är 

strukturerad där vi vet att alla elever rör på sig. Alla elever är inte lika aktiva på rasterna. 

Det är oftast dem som är aktiva på fritiden, exempel spelar fotboll som oftast gör det på 

rasterna också. Så nej jag tycker inte att dem rör på sig tillräckligt (Amanda – idrottslärare).  

 

Skolan är ju väldigt stillasittande i sig. I de flesta ämnena. Rörelsenivån på rasterna minskar 

med åldern. Vi har ett ganska bra utbud med rastaktiviteter men det lockar inte alla. Lockar i 

alla fall inte de som det borde locka (Johan – ej idrottslärare).  

 

Lärarna är helt eniga i att de har ett visst ansvar för att eleverna ska röra på sig. Skillnader 

uppkommer i hur lärarna hanterar elever som de anser är i behov av mer rörelse. Alla elever 

har inte samma förutsättningar med stöd av föräldrar som tycker att fysisk aktivitet är viktigt. 

Därför har skolan en extra viktigt roll då eleverna spenderar en stor tid i skolan. Det kan vara 

till exempel att uppmuntra eleverna genom samtal, lyfta inaktivitet och konsekvenser av detta 

på utvecklingssamtal eller att lägga in rörelse i undervisningen. Lärarna känner att det hjälper 

i undervisningen för att få eleverna att koncentrera sig bättre när de blir trötta. Det kan vara 

allt från korta bensträckare till rörelsegympa för att få upp effektiviteten igen.  
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5.4 Faktorer som påverkar lärandet 
Lärarna är eniga om vikten av fysisk aktivitet och lärande. De anser att den fysiska aktiviteten 

påverkar elevernas förmåga att koncentrera sig och på så sätt ta in kunskap. Lärarna tycker att 

eleverna blir mer alerta och piggare om de har rört på sig. De påpekar också att det oftast blir 

ett lugnare klimat i klassrummet efter fysisk aktivitet.  

 

Eleverna blir mer på hugget om de har rört på sig. Det ser man genom att det blir lugnare 

när eleverna kommer in efter rasten (Klara – idrottslärare). 

 

 Jag tycker att det påverkar elevernas förmåga att lära. Är de trötta och så, så tar med inte till 

sig lika mycket som när de har fått den här bensträckaren. Så kan man köra ett ryck igen. Då 

är man fräschare i huvudet (Maja – ej idrottslärare).  

 

När de kommer in efter en rast eller idrottslektion fungerar undervisningen oftast bättre. Men 

ibland kan lärarna uppfatta detta som något negativt då eleverna har svårt att varva ner efter 

rasten/ idrotten då de upplever att leken fortsätter inne i klassrummet.  

 

Ibland är det jättebra direkt efter de kommit in från en rast men ibland kan det vara helt på 

andra hållet. Då är de så uppe i varv att det kan ta en halvtimme innan de kommer ner och 

hittar nytt fokus och börjar jobba med något annat. Så det är väldigt varierande (Daniel – 

idrottslärare).  

 

Det händer att aktiviteterna på rasten tar upp stor del av lektionen efter. Det kan vara något 

bråk som ska redas upp eller något annat som har hänt (Johan - ej idrottslärare).  

 

Lärarnas svar visar likheter i vilket pass som anses som det bästa och det sämsta. Passet strax 

innan lunch är det sämsta tillfället att ta in kunskap eftersom då är eleverna hungriga och 

trötta. Majoriteten är överens om att tiden från åtta till elva och efter lunch är den tid då det är 

bäst att ägna sig åt teoretiska moment. Detta tror lärarna beror på många faktorer, bland annat 

att eleverna är utvilade, förhoppningsvis ätit en bra frukost/ lunch och har haft tillfälle till 

rörelse. Vid schemaläggning tänker lärarna på när de lägger de olika ämnena i den mån de 

kan. Till exempel har de oftast matematik och svenska direkt på morgonen, då lärarna anser 

att eleverna är mer mottagliga för de mer teoretiska ämnena då. På frågan när det är bäst 
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arbetsklimat i klassrummet uppkommer skillnader i lärarnas svar. Det behöver inte bara vara 

ovan nämda faktorer utan det kan även bero på hur tydliga instruktion från läraren var och hur 

intresserade eleverna var av ämnet. När det handlar om något som ligger nära elevernas 

intresse blir arbetsklimatet bättre.  

 

Efter dem kommit in från rasten, att de har sprungit av sig men samtidigt kan det vara andra 

faktorer som spelar in där, att det är något de är intresserade av, för då kan de ibland sitta 

hur länge som helst (Markus - idrottslärare).  

 

Jag skulle vilja säga efter maten som det är som bäst arbetsro. När de har haft idrott innan, 

de har ätit, de är mätta och har varit ute på rast och sprungit av sig, då anser jag att det är 

som bäst. De har fått prata av sig om det är bättre fokus på arbetet (Amanda - idrottslärare).  

 

Medan det även framkommer att det är viktigt att ta hänsyn till alla elevers olika sätt att lära, 

alla har olika lärostilar och för att det ska bli så bra arbetsro i klassrummet som möjligt måste 

man ta hänsyn till detta. Någon behöver ha det tyst runt omkring sig medan andra behöver 

lyssna på musik eller vara i rörelse för att lära sig som bäst. Lärarna anser att det blir bäst 

arbetsklimat i klassrummet när man tar hänsyn till varandras behov. Därför är det svårt att 

peka ut någon speciell tid på dagen när eleverna koncentrerar sig bättre än någon annan.        
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6. Diskussion  
I diskussionsdelen kommer vi diskutera och jämföra den tidigare forskningen (bakgrunden) 

med resultatanalysen, det vill säga den inhämtade empiri i form av intervjuerna. Detta 

kommer att varvas med våra egna tankar och reflektioner.   

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatanalysen har vi fått svar på syfte och frågeställningar som handlar om lärarnas tankar 

och uppfattningar av elevernas fysiska aktivitet i skolan. Även frågeställningen som handlar 

om lärarnas uppfattningar kring hur fysisk aktivitet påverkar elevers lärande, har vi fått svar 

på genom intervjuerna.  

Det uppkommer till största delen likheter i hur skolorna erbjuder idrott och hälsa 

undervisning. Det visar sig vara två lektioner i veckan, vilket ger eleverna max två 

klocktimmars undervisning. Medan en lärare på en skola skiljer sig från de andra då de bara 

har schemalagd tid vid ett tillfälle varje vecka. Riksdagen (2010) har bestämt att eleverna ska 

erbjudas 500 klocktimmars undervisning i idrott och hälsa under hela grundskolan. Samtliga 

lärare anser att de kommer upp till Riksdagens rekommendationer trots att de olika skolorna 

ger eleverna olika antal idrottstimmar i veckan. Vi tycker att det låter egendomligt, hur kan en 

skola som bara har en klocktimme per vecka komma upp i samma nivå som skolorna som har 

två klocktimmar? Anledningen till att den skolan väljer att bara lägga ut en timme per vecka 

tror vi beror på att de inte har tillgång till idrottshall på skolan. De lärare som har varit 

verksamma sedan mitten av 90-talet märker av den minskning av idrottstimmarna som 

Annerstedt (2008) och Raustorp (2004) beskriver.  

Då det har kommit mer riktlinjer i de olika läroplanerna om att eleverna ska få teoretisk 

kunskap om en hälsosam livsstil anser framförallt idrottslärarna att det blir svårare att hinna 

med allt, då undervisningstimmarna har blivit färre. Skolinspektionen (2012) nämner att den 

teoretiska delen har fått större plats i ämnet idrott och hälsa. De lärarna som undervisar i idrott 

och hälsa har därför känt sig tvungna att lägga över en del av teoridelen på lärare i andra 

ämnen då tiden inte alltid räcker till. Eriksson (2007) belyser detta och menar att 

idrottsundervisningen inte ensamt ska undervisa om begreppet hälsa, utan det bör finnas med i 

de andra ämnena också. Idrottsläraren kan enligt oss ha ett nära samarbete med de övriga 

lärarna för att allt ska hinnas med. Men har inte exempelvis NO-läraren eller 

hemkunskapsläraren (dessa två ämnen har kunskapsmål som är i likhet med idrottens) 

tillräckligt att göra? I No-ämnena finns redan tre ämnen (biologi, kemi och fysik) och då blir 
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denna lärares arbetsbörda tyngre. Lärarna uttrycker redan nu att det är svårt att hinna med allt 

som ska göras. Ett sätt att lösa detta på skulle vara att behålla antalet timmar eller skära ner 

det och göra det mer teoretiskt. Då kan istället tid för rörelse ägnas till rasterna i form av 

uppstyrda aktiviteter eller att klassrumslektionerna får inslag av pausgympa eller annan form 

av rörelse.  

Genom att ägna tid till rörelse på raster eller lektioner behöver eleverna inte byta om och då 

kan omklädningsrumssituationer undvikas. Dessa situationer upplevs ofta jobbiga och 

förknippas med problem för eleverna. Det blir en ständig kroppsfixering där kroppar och 

prestationer jämförs. Detta är något Öhman och Hemstad (2010) skriver om och menar att det 

ständigt pågår en jämförelse i omklädningsrummet. Även Larsson (2004) nämner att 

omklädningssituationen ställer till med stora problem. I sin undersökning skriver han att 

varannan elev känner sig obekväma med duschmomentet, det är både pojkar och flickor. En 

idé kan vara att idrottslärarna på skolorna planerar och genomför lämpliga rastaktiviteter 

istället för att lägga så stor tid till rörelse på själva idrottspasset.  

Argumentet som idrottslärarna lägger fram att de har svårt att hinna med även teoridelen i 

ämnet idrott och hälsa är ett skäl till att de vill se mer schemalagd tid av ämnet i framtiden. Vi 

märkte en klar skillnad mellan idrottslärare och inte idrottslärares tankar kring tiden för idrott 

och hälsa. Idrottslärarna ville ha mer tid medan de lärare som inte undervisar i ämnet tyckte 

att det räckte med den tiden.  En annan tanke är att idrottslärarna vill ge eleverna tillfälle att 

röra sig så mycket som möjligt när tillfället ges. Detta kan jämföras med en undersökning 

Skolinspektionen (2012) gjort, som visar att flertalet av idrottslärarna lägger mest tid på 

rörelse under lektionen. Under rörelse räknas bland annat olika lekar och spel, dans och 

rörelse till musik, simning och redskapsgymnastik. Detta upplever även vi stämmer överens 

med det som har setts under våra praktikperioder och när vi själva gick i skolan. Som 

idrottslärare är det nog lätt att låta rörelsedelen tar över idrottsundervisningen då vi tror att 

många idrottslärare är måna om att eleverna ska röra på sig. Men i och med att en ny läroplan 

kom 2011 är det nog dags att börja inse att den teoretiska delen behöver lika stort utrymme 

som den praktiska. Därför behövs tiden kanske fördelas därefter? Idrottslärarna i vår studie är 

generellt väldigt måna om att de vill se mer tid för idrott och hälsa på schemat. Vi frågar oss 

om de säger så för att de tänker på elevernas välbefinnande eller att de är rädda för att deras 

arbetstid ska minskas. Alla lärare är väl måna om sitt eget ämne och vill inte ha mindre 

arbetstid. Vi tror att om varje ämneslärare hade fått tycka till om sin undervisningstid hade de 

nog velat ha utökad tid för att hinna med allt som ska göras.  
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Likheter uppkommer i lärarnas svar att de upplever att eleverna är mindre benägna att ha 

någon fritidsaktivitet där de är fysisk aktiva idag än för några år sedan. Lärarna menar att 

elevernas liv blir mer och mer stillasittande. Danielsson (2006) skriver att andelen barn som är 

fysiskt aktiva på fritiden har minskad bland både killar och tjejer sedan i början av 2000-talet. 

Även Blomdahl och Elofsson (2007) lägger vikt vid detta och visar genom undersökningar att 

många barn och ungdomar är inaktiva på sin fritid. Införandet av elevens val i skolan har gjort 

det möjligt för elever att välja extra idrott och hälsa utöver den redan schemalagda 

undervisningen. Engström (2004) menar att detta inte gynnar de som är inaktiva på fritiden, 

eftersom de ändå inte väljer idrott och hälsa vid dessa tillfällen.  

Lärarna upplever att det oftast är de duktigare eleverna, det vill säga de som kanske inte är i 

störst behov av ytterligare fysisk aktivitet som väljer idrott och hälsa på elevens val. Detta 

upplevs som ett problem då man inte vill pressa elever att välja idrott och hälsa på elevens 

val. Då blir det ett tvång och det roliga försvinner. Om vi ser till hur vi hade agerat i samma 

situation tror vi inte att att det går att tvinga något att välja exempelsvis mer idrott och hälsa. 

Det blir snarare att eleverna väljer något som ligger nära dens intresse och så borde det vara 

eftersom det heter elevens val. En sätt som vi tycker känns som en bättre lösning än elevens 

val för att fånga upp alla elever till att röra på sig är att knyta det lokala föreningslivet till 

skolan. Några av lärarna i studien berättar om något som heter Aktivitet förebygger där 

eleverna får prova på olika aktiviteter. Eleverna får förhoppningsvis upp ögonen för nya 

aktiviteter och kan hitta något som passar dem utifrån deras förutsättningar och intresse. Vi 

kommer bort från idrottslektionernas bedömning och ständiga jämförelse mellan varandra. 

De intervjuade lärarna visar alla likheter i hur de känner ansvar för att få de inaktiva eleverna 

att röra på sig mer. Lärarna försöker att påverka eleverna på olika sätt. Det kan till exempel 

vara genom samtal medan på andra skolor får eleverna möjligheten att prova på olika idrotter 

för att på det sättet hitta en passande aktivitet. Engström (2008) och Isberg (2009) belyser 

vikten av att upplysa om betydelsen med att vara fysiskt aktiv för unga. Om man är aktiv som 

ung är det större chans att man bli aktiv även i vuxen ålder. Larsson och Verma (1999) skriver 

att de som är aktiva i ung ålder har större chans att lyckas i vuxenlivet. Vi anser att det är 

viktigt att skolan hjälper eleverna att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Aktivitet förebygger 

kan vara ett bra sätt för att eleverna ska hitta en fritidsaktivitet som passar dem. Eleverna som 

inte utövar fysisk aktivitet på fritiden har kanske valt det för att de tror att det inte finns något 
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som passar dem. Men hjälp av Aktivitet förebygger får de chans att testa olika aktiviteter och 

på så sätt tips och idéer på vad som kan vara lämpligt. På så sätt läggs inga stora resurser från 

skolans håll för att eleverna ska röra på sig då organisationen sköts av lokala föreningar.  

Under intervjuerna framkom det likheter i att samtliga lärare tycker fysisk aktivitet och 

lärande är viktigt. Lärarna betonar att den fysiska aktiviteten påverkar elevernas förmåga att 

koncentrera sig och på så sätt ta in kunskap. Ericsson (2008) och Norlander (2004) lägger vikt 

vid detta och menar att den fysiska aktiviteten påverkar eleverna i skolan. De blir lugnare och 

får lättare att koncentrera sig. Även Myndigheten för skolutveckling (2005b) och Elley och 

Kirk (2002) belyser detta och håller med om att fysisk aktivitet och lärande hänger ihop. De 

intervjuade lärarna menar att när eleverna är trötta tar de inte till sig kunskap utan då brukar 

de oftast bryta och lägga in ett rörelsepass och sedan kan de fortsätta arbeta ett tag till. Enligt 

Ekblom (2011) behöver barn och ungdomar röra på sig mycket och ofta, det är en 

förutsättning för att må bra och orka med vardagen. Då det rekommenderas att barn och 

ungdomar ska vara aktiva under flera tillfällen per dag, blir det en naturlig paus med fem 

minuters rörelse i form av till exempel lekar (Raustorp, 2004). Genom intervjuerna framgick 

det att ett fåtal lärare anser att det märks skillnad på de som inte idrottar och de som idrottar 

och detta är något Wankel och Berger (1990) tar upp. Författarna nämner att barn och 

ungdomar som rör på sig har bättre hälsa än de som inte rör på sig. Detta märks genom att de 

har lättare för att fokusera på undervisningen och ta till sig kunskap, vilket vi märkt när vi 

varit ute i verksamheten.  

Skillnader uppkom i hur lärarna uppfattade fysisk aktivitet och lärande. Några uttryckte att 

fysisk aktivitet i samband med rast och lektion kan ge negativa konsekvenser på 

undervisningen. Vi tror detta är vanligt i skolan, att eleverna har svårt att släppa olika 

aktiviteter från exempelvis rast när de kommer in på lektion. Det är lärarens uppgift att få med 

alla elever och för vissa tar det längre tid att ställa om från en aktivitet till en annan. Det är en 

av alla utmaningar som vi kommer att stöta på i vår framtida roll som lärare.  

En annan aspekt som kom upp genom intervjuerna var att det upplevdes svårt att anpassa 

nivån av fysisk aktivitet för en hel klass. Många behövde röra på sig men samtidigt finns det 

dem som redan tränar mycket på fritiden. För dessa tror vi att det kan det leda till för mycket 

fysisk aktivitet som i sin tur leder till olika överbelastningsskador. Johansson (2003) skriver 

om överbelastningsskador och hävdar att för de elever som redan tränar mycket kan den 

fysiska aktiviteten i skolan bli en belastning. Frånvaro från undervisningen på grund av 
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allvarlig skada (förknippad med fysisk aktivitet) kan medföra att värdefull undervisningstid 

missas vilket leder till negativa effekter på lärandet. En möjlig lösning till problemet att vissa 

får för mycket fysisk aktivitet är att de elever som ägnar mycket tid till fysisk aktivitet på sin 

fritid får agera ledare. Då blir det inte ett extra pass för dem att få utrymme till fysisk aktivitet 

utan de kan istället agera experter och lära varandra.  

I intervjuerna framkommer det inte bara fysisk aktivitet som en betydande faktor i lärandet. 

Det uppkom skillnader i svaren, det kan vara allt från kost, sömn eller olika 

inlärningssituationer. De elever som äter och sover ordentligt är enligt några av de intervjuade 

lärarna mer mottagliga för kunskap och kan koncentrera sig bättre. Enligt Folkhälsoinstitutet 

(2010) är kosten och sömnen precis som den fysiska aktiviteten viktiga faktorer i allt lärande. 

Det behövdes en jämn balans mellan dem för att må bra och orka med vardagen. Lärarna 

lyfter upp att de elever som är fysisk aktiva blir fysiskt tröttare och därmed sover bättre vilket 

lärarna och vi tror bidrar till att de kommer pigga till skolan och är därför mer mottaglig för 

kunskap.  

Lärarna lyfter fram många olika faktorer som spelar roll när det handlar om vilken tid på 

dagen som är den effektivaste tiden för lärandet. Här skiljer sig lärarnas svar då alla har olika 

uppfattningar om vad de tycker påverkar. Faktorer som spelar roll är sömn, kost, om de har 

haft fysisk aktivitet men även om det är ett ämne som intresserar eleverna. Ericsson (2003) 

belyser detta och menar att det oftast är mer än en faktor som spelar in i lärandet. Skolverket 

(2011a) lägger också vikt vid att alla elever är olika och på så sätt lär sig och tar till sig 

kunskap på olika sätt och därför är det viktigt att se varje individ. Detta tas upp i intervjun och 

menar att det är viktigt att se varje elev och utgå från hans eller hennes kunskaper. Vissa 

elever lär sig bättre tillsammans med andra medan andra föredrar att arbeta ensam eller 

behöver röra på sig för att ta till kunskap bäst. Läraren försöker alltid utgå från elevens bästa 

för att skapa lärande men tycker oftast att det är en fördel att eleverna drar nytta utav varandra 

för att skapa lärande.  
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7. Slutsats och implikationer 

Studien tyder på att idrottslärarna anser att ämnet idrott och hälsa har för lite schemalagd tid i 

skolan. Medan de som inte undervisar i ämnet anser att det är tillräckligt med tiden som finns. 

Eftersom idrottslärarna vi har intervjuat är måna om att eleverna ska röra på sig så mycket 

som möjligt under idrottstimmarna så får teoridelen inte så stor plats som de önskar. Studien 

pekar även på att lärarna uppfattar att fysisk aktivitet påverkar eleverna i sitt lärande. Det har 

framkommit genom att lärarna påpekat att fysisk aktivitet har olika positiva effekter för 

lärandet som sker i de olika undervisningssituationerna. Positiva effekter som de lyfter är att 

det blir lugnare i klassrummet, eleverna har lättare att koncentrera sig och de blir piggare. Det 

pekar även på andra viktiga faktorer som påverkar lärandet så som kost- och sömnvanor. Men 

det är inte alltid fysisk aktivitet kan uppfattas som positivt utan det kan ibland uppfattas som 

ett störande moment i undervisningen. Lärarna påpekar att ibland efter raster eller 

idrottslektioner kan eleverna vara ofokuserade på grund av att de fortfarande befinner sig inne 

i rastaktiviteter eller idrottslektioner.  

Studien visar att det inte är många lärare på de olika skolorna som erbjuder eleverna daglig 

fysisk aktivitet mer än på rasterna. För en del av lärarna är det oklart vad exakt det innebär att 

erbjuda fysisk aktivitet varje dag, en del anser att det räcker att eleverna är aktiva på rasterna. 

Medan största delen tycker att det inte kan kallas för att erbjuda fysisk aktivitet, för 

personalen på skolan kan inte med säkerhet säga att eleverna är aktiva. Det som erbjuds i 

fysisk aktivitet utöver de schemalagda idrottstimmarna är olika på skolorna. Aktiviteter som 

förekommer är elevens val, organiserade rastaktiviteter, kortare aktivitet under lektioner, 

aktivitet förebygger, temadagar och friluftsdagar. Några praktiska åtgärder lärarna kan göra på 

skolorna är att bli bättre på att styra upp rastaktiviteter, även för de lite äldre barnen. Detta för 

att locka fler till fysisk aktivitet. En idé kan vara att låta idrottslärare ansvara för 

rastaktiviteterna och sedan kunna lägga mer tid för teori på idrottslektionerna.  

Vidare forskning som kan göras inom ämnet (fysik aktivitet och lärande) är hur fysisk 

aktivitet kan integreras med de olika teoretiska ämnena i skolan för att ge lärarna större 

möjligheter till att anpassa sin undervisning. Då stor del av forskningen redan visar att fysisk 

aktivitet ger positiva effekter både för lärande och välmående anser vi det viktigt att lärarna 

får mer kunskap och tid till detta. Om en liknande studie görs så kan större tyngd läggas på att 

observera lärarna och eleverna. Först kan intervjuer göras sedan följa upp dessa med 

observationer för att får en bild av hur väl det lärarna säger stämmer överens med vad de gör. 
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Detta för att kontrollera att det lärarna berättar inte enbart är tomma ord, utan att det sker i 

verkligheten.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagogerna 
Bakgrundsfrågor: 
- Vad heter du?  
- Hur gammal är du? 
- Hur länge och var har du arbetat som lärare? 
- Var och när utbildade du dig? Hur såg din utbildning ut? (Vilka ämnen läste du?) 
- Vilken läroplan gällde när du utbildade dig?  
- Vad är dina arbetsuppgifter på skolan? 
 
Huvudfrågor: 
- Hur ofta och hur länge har eleverna du undervisar Idrott och hälsa schemalagt i 
veckan?  

Vad anser du om det antalet timmar? För mycket/för lite/lagom? Varför?      
 
- Utöver de schemalagda timmarna i Idrott och hälsa har skolan någon mer tid där ni 
erbjuder eleverna fysisk aktivitet? 

Varför/ varför inte?  
Vad gör ni då? (Ge exempel!) 

 
-Tycker du att eleverna i allmänhet rör på sig tillräckligt i skolan?  
  Varför/ varför inte?  

Hur kan skolan i så fall bidra till att få eleverna att röra sig mer?  
Känner du att du har något ansvar för att få eleverna att röra sig mer? 
Varför/ varför inte? 

 
- Upplever du att den fysiska aktiviteten påverkar elevernas förmåga att lära?  
 Varför/ varför inte? 
 Hur, i så fall? 
 
-När upplever du att det är som bäst arbetsklimat/arbetsro i klassrummet? 
 Vad tror du att detta beror på? 
 Är det någonting som du/ni tänker på vid schemaläggning? 
 
Framtidsfrågor: 
- Hur tror du ämnet Idrott och hälsa kommer se ut i framtiden (de närmsta tio åren)?  
 Är det något du skulle vilja ändra inom ämnet?  

I så fall, vad och varför?  
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Bilaga 2  

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från högskolan i Halmstad som heter Simon Josefsson och Emelie 

Hildingsson. Vi utbildar oss till grundskolelärare inom årskurs 1-6. Vår inriktning på 

lärarutbildningen är lek, rörelse, idrott och hälsa som vi läst 60 hp. Hela vår utbildning 

motsvarar 210 hp. Vi läser vår sista termin på lärarutbildningen och skriver just nu ett 

examensarbete, vilket är vår slutuppgift innan examen i januari 2013. Vårt examensarbete 

handlar om lärarens uppfattningar om fysisk aktivitet och om den påverkar/inte påverkar 

elevernas situation i undervisningen. Vår önskan är att du som lärare (både idrottslärare och 

inte idrottslärare) ställer upp på en intervju som handlar om fysisk aktivitet och skolarbete. 

Intervjun kommer vi att spela in och sedan transkribera. Informationen kommer bara att 

behandlas av oss och i vårt examensarbete kommer vi inte att nämna varken namn, skola eller 

kommun. Istället kommer vi att använda oss utav fiktiva namn. Önskar du att inte bli inspelad 

så uppskattar vi om du meddelar detta innan besöket.  Efter examen kommer arbetet att läggas 

ut på skolans databas. Om ni önskar, kan vi även skicka ut arbetet till er.  

Har ni några frågor får ni gärna höra av er till någon av oss: 

Simon Josefsson 073XXXXXXX simjos09@student.hh.se 

Emelie Hildingsson 073XXXXXXX emehil09@student.hh.se  

 

Våra handledare:  

Lars Kristén 035- XXXXXX                              lars.kristen@hh.se 

Jan-Olof Johansson 035- XXXXXX                 jan_olof.johansson@hh.se 
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